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Resumo 

A Pinus sylvestris (pinheiro-silvestre) ocupou uma área considerável nas regiões montanhosas 

do norte e centro de Portugal. A redução contínua da área florestal do nosso país tem causado 

grandes constrangimentos no abastecimento de madeira de resinosas. Propõe-se, com este 

estudo, contribuir para o conhecimento de características dos povoamentos atuais da P. 

sylvestris em Portugal. 

Analisou-se a diversidade, estrutura e relações genéticas entre indivíduos portugueses e 

estrangeiros de P. sylvestris com marcadores moleculares “Inter-Simple Sequence Repeat” 

(ISSR) e “Random Amplified Polymorphic DNA” (RAPD), e inferiu-se sobre a provável 

proveniência das populações portuguesas. 

Foram avaliadas as propriedades de qualidade da madeira (físicas, químicas e mecânicas) em 

povoamentos portugueses plantados, através das técnicas de microdensitometria por raios-x, 

espectrofotometria de infravermelho próximo (FT-NIR) e ensaio de flexão em três pontos, 

respetivamente. Foram determinadas as origens de variação que mais contribuíram para as 

diferenças observadas em termos de densidade; e avaliadas as correlações fenotípicas entre as 

propriedades qualitativas da madeira em estudo. 

Foram caracterizados indivíduos contrastantes em termos de valores médios de densidade da 

madeira, quantidade de lenhina e razão H/G por população, para averiguar se estes indivíduos 

apresentariam um perfil de expressão diferencial de dois genes relacionados com a biossíntese 

de celulose e lenhina (CesA3 e PAL1), usando PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR). 

Foi avaliada a resistência à seca de indivíduos de pinheiro-silvestre de cinco proveniências 

europeias, incluindo uma autóctone do Gerês, depois de terem sido submetidas a três regimes 

de disponibilidade hídrica, com base no desempenho anátomo-fisiológico e expressão dos 

genes de resposta ao stresse hídrico, abaH, lp3 e PAL1, usando qRT-PCR. 

Os resultados das análises de diversidade genética evidenciaram uma forte estrutura genética 

do germoplasma português de P. sylvestris. A diversidade genética intra-populacional foi mais 

elevada que a inter-populacional. Entre as várias proveniências estrangeiras, a população da 

Alemanha foi a mais próxima geneticamente das populações portuguesas plantadas, sugerindo 

ser uma proveniência provável destas populações. 
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A madeira da P. sylvestris dos povoamentos portugueses plantados apresentou uma elevada 

qualidade, sendo observados valores de densidade e largura do anel mais elevados do que na 

generalidade da madeira de indivíduos da mesma espécie e de outras espécies resinosas de 

outras regiões europeias de latitudes superiores, sendo apenas superada nos valores da largura 

do anel pela Pinus Pinaster em Portugal. Comparativamente a outras resinosas europeias, a 

madeira de P. sylvestris em Portugal apresentou um conteúdo de extratáveis superior e uma 

reduzida amplitude de variação do teor de lenhina Klason, dentro do intervalo atribuído a 

madeiras de resinosas. A madeira de P. sylvestris das populações portuguesas apresentou 

também uma alta rigidez e resistência (força) mecânica, comparativamente a outras resinosas. 

Entre as várias populações portuguesas em estudo não foram detetados efeitos muito elevados 

relacionados com a latitude, mas foram observados efeitos significativos da altitude sobre as 

características de qualidade de madeira estudadas, uma vez que os locais situados em altitudes 

mais baixas apresentaram maiores densidades e propriedades mecânicas, e menores 

quantidades de lenhina do que os situados numa altitude mais elevada. 

A análise do perfil de expressão dos genes PAL1 e CesA3 em indivíduos com os valores médios 

mais elevados de densidade de madeira, quantidade de lenhina e razão H/G, em cinco 

populações plantadas de P. sylvestris, revelou uma expressão relativa positiva de ambos os 

genes. A expressão relativa do gene CesA3 foi mais elevada nos indivíduos com elevada 

densidade média de todos os locais exceto Peneda. A população de Pedra Bela apresentou as 

razões de expressão relativa mais elevadas para ambos os genes de estudo. Apenas foram 

detetadas diferenças estatisticamente significativas (p ˂ 0.05) entre as populações de Peneda e 

Pedra Bela. Apesar do envolvimento de vários fatores na determinação da qualidade da 

madeira, as análises de expressão génica de genes relacionados com a xilogénese e biossíntese 

de lenhina, poderão complementar as técnicas de caracterização da madeira usadas neste 

trabalho, contribuindo para a seleção de indivíduos com elevada densidade da madeira.  

A população autóctone do Gerês apresentou características da anatomia foliar que evitam a 

perda de água, sendo a proveniência menos afetada pela seca em termos de rendimento máximo 

e efetivo de PSII, coeficiente de extinção fotoquímica e taxa de transporte de eletrões. Estas 

respostas fisiológicas foram corroboradas pelos dados genéticos, já que os indivíduos desta 

população mostraram uma adaptação gradual à seca, evidenciada pela representação gráfica da 

expressão dos genes lp3 e PAL1. Sendo a Alemanha uma putativa proveniência das populações 
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portuguesas plantadas, deduz-se que os povoamentos portugueses plantados de P. sylvestris 

demonstrem também uma elevada tolerância ao stresse hídrico.  

Palavras-Chave: Pinus sylvestris, diversidade genética, qualidade da madeira, expressão 

génica, stresse hídrico.
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Abstract 

Pinus sylvestris (Scots pine) used to occupied a considerable area in the north and central 

mountainous regions of Portugal. The continuous reduction of the forest area in our country 

has caused great constraints on the supply of softwoods. It is proposed, with this study, to 

contribute to the knowledge of several characteristics of the current stands of P. sylvestris in 

Portugal. 

The genetic diversity, structure and relationships of Portuguese and foreign individuals of P. 

sylvestris were evaluated with molecular markers “Inter-Simple Sequence Repeat” (ISSR) and 

“Random Amplified Polymorphic DNA” (RAPD), and probable origins of the Portuguese 

populations were inferred. 

Wood quality properties (physical, chemical and mechanical) were evaluated in Portuguese 

planted stands, using the techniques of x-ray microdensitometry, near-infrared 

spectrophotometry (FT-NIR) and three-point bending test, respectively. The origins of 

variation that contributed most to the observed differences in terms of density were determined; 

and phenotypic correlations between the qualitative properties of wood under study were 

evaluated. 

Contrasting individuals have been characterized in terms of mean values of wood density, 

amount of lignin and H/G ratio, per population, to investigate if these individuals would show 

a differential expression profile of two genes related to biosynthesis of cellulose and lignin 

(CesA3 and PAL1), using quantitative real time PCR (qRT PCR). 

The resistance to drought of Scots pine individuals from five European provenances, including 

one autochthonous from Gerês, was evaluated after having been submitted to three regimes of 

water availability, based on the anatomic-physiological performance and expression of the 

genes responsive to water stress abaH, lp3 and PAL1, using quantitative real-time PCR (qRT-

PCR). 

The results of the genetic diversity analysis evidenced a strong genetic structure of the 

Portuguese P. sylvestris germplasm. Intra-population diversity was higher than the inter-

population. Among the several foreign provenances, the population of Germany was the one 

more genetically close to the Portuguese planted populations, suggesting to be a probable 

origin of these populations. 
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P. sylvestris wood from Portuguese planted stands showed a high quality, having been 

observed higher values of density and ring width than in most of the wood of individuals of 

the same species and other resinous species from other European regions of higher latitudes, 

being only surpassed in the values of ring width by Pinus Pinaster in Portugal. Compared to 

other European resinous species, the wood of P. sylvestris in Portugal presented a higher 

extractives content and a reduced amplitude of variation of Klason lignin content, within the 

range attributed to softwoods. Wood of P. sylvestris from the Portuguese populations also 

presented a high stiffness and mechanical strength, comparatively to other resinous trees. No 

significant effects of latitude were detected among the studied Portuguese populations, but 

there were significant effects of altitude on the studied wood quality characteristics, since the 

sites at a lower altitude showed higher densities and mechanical properties, and lower amounts 

of lignin than those at a higher altitude. 

The analysis of the expression profile of PAL1 and CesA3 genes in individuals with the highest 

mean values of wood density, lignin amount and H / G ratio in five P. sylvestris planted 

populations showed a positive relative expression of both genes. The relative expression of 

CesA3 gene was highest in individuals with high average density of all sites except Peneda. 

The population of Pedra Bela presented the highest relative expression ratios for both genes in 

study. Statistically significant differences (p ˂ 0.05) were only found between the populations 

of Peneda and Pedra Bela. Despite the involvement of several factors in the determination of 

wood quality, analyses of gene expression related to xylogenesis and lignin biosynthesis, may 

complement the wood characterization techniques used in in this work, contributing to the 

selection of individuals with high wood density. 

The autochthonous population from Gerês presented foliar anatomy characteristics that avoid 

the loss of water, being the less affected provenance by drought in terms of maximum and 

effective PSII yield, photochemical extinction coefficient and electron transport rate. These 

physiological responses were corroborated by the genetic data, since individuals of this 

population showed a gradual adaptation to the drought, evidenced by the graphic representation 

of the expression of lp3 and PAL1 genes. Since Germany is a putative origin of Portuguese 

planted populations, it’s deduced that the Portuguese planted stands of P. sylvestris will also 

show a high tolerance to water stress. 

Keywords: Pinus sylvestris, genetic diversity, wood quality, gene expression, water stress.
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Abreviaturas 

∆CT - Delta Ct 

∆∆CT - 2- delta Ct 

ɸPSII - Proporção de energia absorvida que é usada em fotoquímica 

AADs - Marcadores de DNA amplificados arbitrariamente 

ABA - Ácido abcísico 

abaH - Ácido abcísico e proteína induzida pelo stresse hídrico 

AC - Antes de Cristo 

AFLP - Amplified Fragment Length Polymorphism 

ANOVA - Análise de variância (analysis of variance) 

AP - Antes do presente 

BSA - Albumina sérica bovina 

C3 - Plantas sem adaptações fotossintéticas para reduzir a fotorrespiração (maior parte das árvores, 
arroz, trigo, etc.) 

CAM - Plantas que minimizam a fotorrespiração e armazenam água separando estas etapas no tempo, 
entre noite e dia. Habitam predominantemente em áreas muito secas e quentes, como os desertos. 

cDNA - DNA complementar 

CesA3 - Celulose sintase A3 (Cellulose synthase A3) 

CO2 - Dióxido de carbono 

cP/cH - Rácio pentosanas/hexosanas 

cpSSR - Chloroplast SSR 

Ct - Ciclo limite (cycle threshold)  

CTAB - Brometo de cetiltrimetilamónio (Cetyl trimethylammonium bromide) 

CW - Lenho de compressão (compression wood) 

DAP - Diâmetro à altura do peito-1,3 m 

DC - Depois de Cristo  

DLI - Densidade do Lenho Inicial 

DLF - Densidade do Lenho Final 

DGF - Direcção-Geral das Florestas 

DGOGF - Direcção-Geral do Ordenamento e Gestão Florestal 

DGSFA - Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas  

DM - Densidade Média 

DNA - Deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico) 
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EF1-α - Elongation factor-1-alpha 

EST - Expressed Sequence Tags 

ETR - Taxa aparente de transporte de eletrões (electron transport rate) 

EW - Ceras epicuticulares 

F0 - Fluorescência mínima quando todos os centros de reação estão abertos 

Fm - Fluorescência máxima quando todos os centros de reação estão fechados 

F’m - Fluorescência máxima com luz actínica 

Fisher PLSD - Fisher’s protected least significant difference 

Fs - Fluorescência no estado estacionário adaptado à luz 

FST - Índice de fixação de Wright 

FT-NIR - Fourier Transform Near-infrared Spectroscopy 

Fv - Fluorescência variável 

GA - Ácido giberélico (gibberelic acid) 

ha - Hectares 

HS - Heterozigosidade média esperada dentro de subpopulações 

HT - Heterozigosidade média esperada na população total 

H/G - Composição da lenhina, razão H/G (p-hidroxifenilo/guaiacilo) 

IAA - Ácido indol-3-acético (indole-3-acetic acid) 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

IH - Índice de Heterogeneidade 

lp3 - Proteína induzida pelo défice hídrico 

ISSR - Inter-Simple Sequence Repeat 

LA - Largura do Anel  

LLI - Largura do Lenho Inicial 

LLF - Largura do Lenho Final 

MOE - Módulo de elasticidade 

MOERad - Módulo de elasticidade na direção radial 

MOR - Módulo de rutura 

MORRad - Módulo de rutura na direção radial 

NIR - Near-infrared spectroscopy 

nSSR - Nuclear SSR 

NW - Lenho normal (normal wood) 

OPA - Operon A 
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OPH - Operon H 

OPC - Operon C 

PAL1 - Fenilalanina amónia-liase 1 (Phenylalanine Ammonia-Lyase) 

PCA - Análise de componentes principais (Principal component analysis) 

PCR - Polymerase Chain Reaction (reação em cadeia da polimerase) 

PLF - Percentagem de Lenho Final 

PPFD - densidade fotossintética de fluxo de fotões incidente nas folhas 

PS - Proteínas solúveis totais 

qN - Quenching  não-fotoquímico 

qP - Quenching fotoquímico  

qRT-PCR - Quantitative real-time Polymerase Chain Reaction 

RAPD - Random Amplified Polymorphic DNA 

RFLP - Restriction fragment length polymorphisms 

RNA - Ribonucleic Acid (ácido ribonucleico) 

RNAm - RNA mensageiro 

rRNA - RNA ribossomal 

ROS - Espécies reativas de oxigénio 

SAHN - Sequential agglomerative hierarchic non-overlapping  

SCoT - Start Codon Targeted Marker 

SM - Simple matching coefficient  

SNP - Single-nucleotide polymorphism 

SSR - Simple Sequence Repeat (microssatélites) 

TPh -Concentração de fenóis totais 

VAB - Valor Acrescentado Bruto 

PIB - Produto Interno Bruto 

UPGMA - Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean
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1. Enquadramento do estudo 

A floresta é um sistema vivo e dinâmico, sendo as árvores as guardiãs do tempo que foi e está 

para vir. Desde as raízes à copa, as árvores integram este sistema, alimentando-se dele e 

fornecendo-lhe alimento. A floresta promove a biodiversidade e incide diretamente na 

qualidade do ar, na proteção dos solos e recursos hídricos, no sequestro de carbono, no 

enriquecimento da paisagem, ou seja, é um sistema vital e fundamental para a qualidade de todo 

o ecossistema envolvente e para a qualidade de vida das populações.  

Embora essa seja a sua função primordial, a floresta constitui também um contributo importante 

para a economia portuguesa, envolvendo uma complexa fileira silvo-industrial e integrando 

uma série de indústrias dependentes de matérias-primas florestais lenhosas e não-lenhosas, 

sobressaindo as transformadoras de cortiça e as de produtos resinosos, para além do conjunto 

de indústrias ligadas à transformação direta da madeira (Lousada 2000). Para além destes 

valores de uso direto, a floresta proporciona outros valores de uso direto não lenhosos, tais 

como o mel, frutos, cogumelos e plantas aromáticas, aliados a outros valores de uso indireto, 

como atividades ligadas à silvo-pastorícia, caça e pesca, bem como diversas atividades de lazer 

e recreio fornecendo, deste modo, sentido ao “uso múltiplo da floresta” e à noção de 

sustentabilidade. 

O sector florestal português representa cerca de 10% do total de exportações desde 2000, 

tornando-se um sector importante na balança comercial externa e por sua vez na economia 

portuguesa (ICNF 2016). A balança comercial apresenta saldos sistematicamente superiores a 

mil milhões de euros, verificando-se valores sempre superiores a 2 mil milhões de euros a partir 

de 2012, sendo este valor já muito próximo de 2,3 mil milhões de euros, em 2016. Em 2014, o 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) das indústrias de base florestal representava mais de 3 mil 

milhões de euros, correspondendo a 15% do VAB industrial e a 2% do VAB e do Produto 

Interno Bruto (PIB) nacionais (ICNF 2016). O sector florestal português é também promotor 

da criação de cerca de 92 mil postos de trabalho, onde quase 25 mil correspondem a empregos 

no setor primário e indústrias transformadoras de base florestal (ICNF 2016). 

Porém, desde há algumas décadas temos vindo a ser confrontados com uma redução contínua 

da nossa área florestal, nomeadamente das florestas de resinosas que têm vindo a diminuir a 

taxas preocupantes (ICNF 2016), com consequências negativas óbvias para o abastecimento do 

mercado de madeira de resinosas. O aumento da frequência e intensidade dos incêndios 
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florestais e o abandono demográfico do interior do país nas últimas décadas têm contribuído 

para esta diminuição. Outros fatores também têm contribuído para esta redução, tais como uma 

gestão inadequada dos povoamentos florestais, um uso menos correto dos materiais florestais 

de reprodução, a falta de conhecimento do potencial genético dos povoamentos e a conversão 

de terrenos florestais para a agricultura. A prática de uma seleção negativa também contribui 

para este declínio. Ao ser conduzido muitas vezes o abate para os melhores exemplares, com o 

propósito de se obter um rendimento imediato elevado, ficam os piores indivíduos como 

produtores de semente, a longo prazo. Isto significa que serão as características menos 

desejadas que passarão à descendência, conduzindo a um decréscimo preocupante do nível de 

qualidade e de diversidade genética dos povoamentos. 

Torna-se, assim, imperativo conciliar a exploração florestal com a manutenção e preservação 

da floresta, de modo a que o ecossistema permaneça equilibrado. No entanto, este equilíbrio 

não será fácil de atingir. O primeiro passo a ser dado terá de passar pela aquisição de 

conhecimento. O potencial genético e a capacidade de adaptação ao ecossistema em que as 

espécies estão inseridas são cruciais para assegurar a vitalidade das florestas. Neste sentido, a 

caracterização da diversidade genética das populações fornece dados importantes para gestão 

florestal e uso do germoplasma, uma vez que reflete a evolução e o potencial adaptativo a 

condições ambientais adversas das espécies florestais. A expressão génica reflete a expressão 

dos genes que contribuem para a construção de determinado fenótipo, evidenciando a variação 

genética e expressão diferencial de genes envolvidos em vários processos biológicos. O 

conhecimento, não só da qualidade dos materiais que as diferentes espécies fornecem, como 

das suas características são também essenciais para uma correta gestão florestal. A avaliação 

das características de qualidade da madeira, nomeadamente ao nível da densidade e 

propriedades químicas e mecânicas, fornece informações valiosas sobre o potencial máximo 

dos produtos lenhosos, servindo como uma forma de validação para o critério de decisão da 

adequabilidade do conjunto das várias propriedades da madeira para determinado produto ou 

fim específico.  

A floresta natural predominante do território português sofreu várias alterações depois do 

último período glaciar de Würm, durante o qual ocorreu a expansão de um número de espécies 

e comunidades vegetais de origem boreal até à Península Ibérica (Teixeira 1944 cit in Fernandes 

et al. 2015). A presença ubíqua do género Pinus sugere a existência de um andar montano 
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mediterrâneo com vegetação autóctone de pinheiros, entre eles provavelmente a P. sylvestris 

(pinheiro-silvestre) (Blanco et al. 1997). 

As mudanças climáticas que ocorreram do Pós-glacial ao Holoceno provocaram alterações na 

dinâmica dos ecossistemas, levando à deslocação dos pinhais para áreas de refúgio em zonas 

montanhosas mais elevadas que se mantiveram isoladas, sugerindo que as populações ibéricas 

atuais de P. sylvestris representam relíquias do Terciário (Sinclair et al. 1999). Como 

consequência, dá-se uma expansão progressiva de espécies mais adaptadas ao novo quadro 

fitoclimático, como as quercíneas, período em que os registos de P. sylvestris se tornam mais 

esporádicos (Fernandes et al. 2015). Das várias circunstâncias naturais que levaram ao declínio 

das florestas de pinheiros contam-se também as transformações neolíticas do uso do solo e a 

recorrência de incêndios de origem antropogénica (Figueiral e Carcaillet 2005). Atualmente, 

das consequências mais nefastas que as alterações climáticas podem trazer para as espécies 

florestais contam-se os fenómenos de seca que são uma das principais causas de mortalidade 

em espécies de pinheiros. Em resposta ao défice hídrico, as árvores desencadeiam mecanismos 

fisiológicos de defesa, sendo as alterações na expressão génica uma parte importante dessa 

capacidade de resposta. Neste sentido, a compreensão dos mecanismos anátomo-fisiológicos 

e/ou das bases genéticas da resistência ao stresse hídrico em espécies florestais, torna-se muito 

importante para a determinação de proveniências com elevado potencial adaptativo e 

capacidade de responder a restrições ambientais, garantindo assim a sua sobrevivência. 

A presença da P. sylvestris em Portugal remonta ao Pliocénico e à glaciação de Würm, em 

zonas que se estendiam ao litoral e até a sul da atual Estremadura (Figueiral e Carcaillet 2005). 

A existência de P. sylvestris como espécie autóctone na serra do Gerês é referenciada ao séc. 

XVIII (Fernandes et al. 2015), tendo sido confirmado o seu carácter nativo ao longo do tempo 

por diversos estudos efetuados sobre várias populações existentes nesta zona (Gama 2007, 

Almeida e Fernandes 2009, Pavia et al. 2014a). 

A utilização deste material florestal de reprodução para florestações, nomeadamente de 

sementes de populações reconhecidas como nativas, começou a ser intensificado a partir de 

1896 para a propagação de material alóctone desta espécie em Portugal. No entanto, a partir da 

década de 1900 começaram também a ser feitas outras plantações recorrendo a sementes de 

origem não especificada (Fernandes et al. 2015), sendo os povoamentos atuais, 

significativamente representativos, resultado dessas plantações. 
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Decorrente das várias campanhas de florestação, a P. sylvestris chegou a ocupar mais de 8.000 

ha nas regiões montanhosas do norte e centro de Portugal, nas décadas de 1970 e 1980 (Roxo 

et al. 2014), no entanto a sua área atual, de cerca de 5.000 ha (ICNF 2013), reflete uma 

diminuição significativa e preocupante. Mediante a importância histórica da P. sylvestris em 

Portugal e perante a redução das florestas de resinosas no nosso país, propõe-se, com este 

estudo, contribuir para o conhecimento das características dos povoamentos atuais da espécie 

em Portugal utilizando abordagens científicas diferenciadas para colmatar a escassez de dados, 

bem como para contribuir para a revitalização desta espécie pioneira de montanha. 

2. Caracterização da espécie em estudo 

2.1. Caracterização taxonómica 

A espécie P. sylvestris Linnaeus pertence à Divisão Spermatophyta, subdivisão Coniferophyta, 

à Classe e subclasse Pinatae, à Ordem Pinales, à Família Pinaceae, ao Género e Subgénero 

Pinus e à Espécie Pinus sylvestris. Foi originalmente classificada por Lineu em 1753 e a 

atribuição deste nome científico estará relacionada com o facto de esta espécie ser a única a 

crescer, natural e espontaneamente (silvestre), nas regiões setentrionais, nomeadamente na 

Suécia, pátria de Lineu. 

Em Portugal, esta espécie é vulgarmente conhecida por pinheiro-silvestre, sendo também 

conhecida por outros nomes vulgares, tais como, pinheiro da casquinha, pinheiro-de-riga e 

pinho de flandres. A P. sylvestris L. também é conhecida por diversos nomes vulgares ao longo 

da sua distribuição natural, nomeadamente, Scotch pine (Reino Unido), Pino silvestre, 

(Espanha), Pin sylvestre/ sauvage (França), gemeine kiefer (Alemanha), skovfyr (Dinamarca), 

metsämänty (Finlândia), tall (Suécia); furu (Noruega); grove den (Holanda); pino silvestre 

(Itália); sosna obyknovennaya (Rússia), bel bor (Bulgária), beli bor (Sérvia), sumski bor 

(Croácia), sosna (Polónia), rdeci bor (Eslovénia), harilik mänd (Estónia), parastã priede 

(Letónia), entre outros. 

Embora a sua área de distribuição geográfica seja vasta, esta espécie é considerada uniforme na 

sua morfologia, apresentando maiores variações individuais dentro de uma mesma população 

do que entre populações. Embora se diferenciem mais de 150 unidades taxonómicas, que 

apresentam uma variação mais ou menos contínua, apenas as variedades sylvestris (Escócia e 

Espanha, até à Sibéria), hamata (Balcãs, Turquia e Cáucaso) e mongolica (Mongólia, parte da 
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Sibéria e China) são taxonomicamente reconhecidas, embora sejam pouco distintas entre si 

(Farjon 1998). As populações espanholas, por vezes descritas como var. nevadensis ou var. 

ibérica, são geneticamente distintas (Prus-Glowacki e Stephan 1994). 

Com base na classificação de Gaussen (1964) cit in Nicolas e Gandullo (1969), Nicolas e 

Gandullo (1969) propõem quatro ecótipos para Espanha: Catalão (Pirenéus e Subpirenéus, nas 

províncias de Girona, Barcelona e Lérida), Pirenaico (províncias de Navarra, Huesca e 

Zaragoza), Ibérico (Sistemas Ibéricos e Central, Cordilheira Costeiro-Catalã e Cantábrica) e 

Nevadensis (serra Nevada). Apesar dos seus limites não serem definidos claramente, Galera 

(1993) cit in Almeida (2004) corroborou a existência destes quatro grupos que terão tido origem 

na ação dos fatores ambientais e do isolamento geográfico, embora tenha havido dificuldade 

em identificar as variedades a partir de caracteres anatómicos. 

Sendo bastante difícil efetuar a sua distinção morfológica, e não havendo na bibliografia 

consultada qualquer referência a outras variedades, considera-se para Portugal a variedade 

Ibérica (Pinus sylvestris var. ibérica Svoboda). 

2.2. Caracterização fenológica 

A descrição da espécie será feita de acordo com os trabalhos de Franco (1971), Fabião (1987), 

Humphries e More (1996), Loureiro (2003) e Marques et al. (2008). 

O pinheiro-silvestre (Fig. I.1) é uma árvore de porte moderado, atingindo 20 a 40m de altura 

(podendo atingir os 50m), 100cm de diâmetro à altura do peito e longevidade de 300-500 anos, 

podendo chegar a 600 anos de idade. 
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Figura I.1 - Exemplo de um povoamento de Pinus sylvestris, correspondente a uma das áreas estudadas neste 
trabalho (Marão). 

O tronco é direito e cilíndrico, especialmente quando cresce em povoamentos densos onde pode 

apresentar desramação natural, com ramificação escassa que acaba reduzida ao terço superior. 

Pode, no entanto, ser retorcido e tortuoso pela ação da neve e vento. O seu diâmetro pode atingir 

3,5m (Humphries e More 1996). O ritidoma é fissurado em placas longitudinais irregulares. 

Com a idade a casca desprende-se na parte mais alta do tronco em lâminas delgadas papiráceas 

de cor alaranjada a pardo avermelhado, o que torna a espécie muito facilmente identificável, 

inclusive a grandes distâncias (Fig. I.2). A casca é mais espessa e fendida na base do tronco de 

cor castanho-escuro. 
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Figura I.2 - Aspeto de alguns exemplares da população do Marão, evidenciando-se a desramação natural e as 
características da casca. 

Possui copa piramidal em árvores jovens, arredondando-se e tornando-se irregular com a idade, 

em função da localização das árvores. Quando isolada a sua forma é bastante distinta, 

apresentando ramos desde a base, abundantes e grossos, as suas copas atingem maiores 

dimensões e formas mais irregulares, não atingindo, no entanto, grandes dimensões. 

Os ramos nas árvores jovens são em geral regularmente verticilados, enquanto nas árvores mais 

velhas a ramificação ocorre na parte superior originando uma copa mais achatada. Os ramos 

costumam aparecer em verticilos de cinco ou seis, sendo os superiores oblíquos ou ascendentes, 

enquanto os inferiores são horizontais ou quase pendentes. Os raminhos são inicialmente 

verdes, glabros e brilhantes tornando-se castanho-acinzentados nas árvores mais velhas e 

ligeiramente marcados pelas bases das folhas escamiformes. Os gomos de inverno (com cerca 

de 1cm) são ovado-oblongos com escamas lanceoladas e franjadas, pontiagudos, castanhos e 

muito resinosos. 
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As folhas são acidulares (agulhas) (Fig. I.3), de 2,5 a 8cm de comprimento e 1,5 a 2mm de 

largura, apresentam-se aos pares, são rígidas, glaucas, por vezes torcidas, de cor verde azulada 

e com permanência nas árvores de 2 a 3 anos. Apresentam um vértice agudo curto, margens 

denticuladas e linhas de estomas bem definidas na face ventral plana, mas com linhas 

interrompidas na face dorsal. Possuem canais resiníferos marginais e bainhas, inicialmente 

brancas e posteriormente cinzentas, com cerca de 1cm. 

 

Figura I.3 - Agulhas de P. sylvestris. 

A P. sylvestris é uma espécie de floração monoica e a floração ocorre na primavera. As 

inflorescências masculinas aparecem juntas, com amentilhos, na base dos renovos anuais, com 

a forma de botões ovais, envolvidos de brácteas na base e coloração amarelo dourada (Fig. 

I.4a). As inflorescências femininas agrupam-se ao longo de um eixo em espiga no qual se 

inserem em hélice as escamas carpelares e respetiva escama protetora que conduzem à 

formação da infrutescência - pinha (Fig. I.4b). 
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Figura I.4 - Inflorescências masculinas (a) e femininas (b) da P. sylvestris. Fonte: 
http://www.floralimages.co.uk (a) e http://www.aphotoflora.com (b). 

As pinhas aparecem solitárias ou em pares (com menor frequência maior número), de 2 a 8cm 

de comprimento e de 2 a 4cm de largura. Apresentam coloração cinzento-claro-baço ou 

castanho mate, forma ovoide-cónica e pedúnculo curto. Exibem escamas estreitamente 

oblongas, escudo pouco saliente ou plano e protuberância central terminando num pequeno 

espinho (Fig. I.5a). 

 

Figura I.5 - Pinha (a) e sementes (b) da P. sylvestris. 

A P. sylvestris propaga-se por via seminal. A semente não é fértil, com regularidade, até aos 

30-40 anos de idade da árvore, mas é abundante, com periodicidade de 2 a 5 anos. A germinação 

verifica-se 3 a 4 semanas após a sementeira primaveril. As pinhas amadurecem no segundo 

outono, isto é, 18 a 20 meses após a floração e abrem para deixar sair a semente na primavera 

seguinte, conservando-se ainda mais algum tempo presas às árvores. As sementes, de 2 a 5mm, 
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possuem uma coloração cinzento-escura, negro ou acastanhado, prolongadas numa asa até 

1,5cm (Fig. I.5a,b). No entanto, o seu tamanho pode variar consoante a área geográfica de onde 

provém. 

O sistema radicular da P. sylvestris é muito robusto. Em solos soltos e profundos, a raiz 

principal é larga e grossa, podendo atingir uma profundidade de 3m, desenvolvendo 

posteriormente muitas raízes secundárias. Em zonas rochosas ou de solo pouco profundo, a raiz 

principal sofre um atrofiamento havendo um grande desenvolvimento das raízes secundárias. 

Nos pinhais densos de pinheiro-silvestre típicos, normalmente não são requeridas limpezas de 

matos, mas em muitos bosques ibéricos surgem em densidades insuficientes, sendo então 

recomendáveis os tratamentos de limpeza. O repovoamento é dispensável quando se realiza um 

correto controlo de vegetação. 

Segundo Ferreira e Ferreira (1990) as pragas e doenças que podem afetar o pinheiro-silvestre 

são muito semelhantes às do pinheiro-bravo. Assim, podem ser observados ataques de 

desfolhadores como a processionária (Thaumatopoea pityocampa) e o fungo Diplodia pinea, 

as agulhas roídas por Coleosporium senecionis e Lophodermiun pinastri, ataques de 

escolitídeos como Ips acuminatus, gomos torcidos sintomáticos de ataques de Melampsora 

pinitorqua, e outros ataques de fungos como os de Armillaria mellea ou Lophodermium 

pinastri. 

2.3. Caracterização ecológica 

A P. sylvestris possui uma elevada amplitude ecológica (Franco 1971, Fabião 1987, Rojo e 

Montero 1996, Loureiro 2003 e Humphries e More 1996). As suas caraterísticas permitem-lhe 

conseguir sobreviver num alargado leque de condições edafoclimáticas, desde solos bem 

desenvolvidos a solos extremamente pobres, em climas quentes (com alguma humidade) a 

climas continentais frios e muito frios. 

É uma espécie heliófila, não tolerando o ensombramento de outras espécies, microtérmica, 

resistente ao gelo, ao vento e aos verões quentes, secos e longos das montanhas mediterrâneas, 

colonizando bem terrenos desarborizados (Alves 1988, Loureiro 2003).   

Relativamente ao clima, é uma espécie do Picetum, mas penetra largamente no Fagetum e pode 

entrar no Castanetum. É resistente a grandes variações térmicas anuais, suportando 

temperaturas extremas entre -40ºC e +35ºC (Loureiro 2003). A sua amplitude ecológica inclui 
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regimes de precipitação distintos, desde climas atlânticos com precipitações abundantes a 

climas mediterrânicos com invernos chuvosos e período de verão seco. A pluviosidade anual 

varia entre 500 e 2000mm e a altitude desde o nível do mar até 2500m, ocupando os níveis 

montano, submontano e altimontano (Loureiro 2003, Marques et al. 2008). Esta espécie 

comporta-se como pioneira em altitude (Correia e Oliveira 2003). Na Península Ibérica, o 

pinheiro-silvestre atinge o seu ótimo aos 1500m de altitude, podendo estar presente abaixo dos 

500m (Rojo e Montero 1996). 

Está particularmente vocacionada para a arborização de espaços de montanha, nomeadamente 

para cotas superiores a 800m, onde devido à neve e aos ventos a P. pinaster evidencia claras 

limitações. No entanto, apesar de ser uma espécie de montanha nas nossas regiões, na Europa 

Central ocupa um papel muito destacado nas zonas de planície. 

Vegeta bem nos mais variados tipos de solo, exigindo somente um pouco de humidade 

(Loureiro 2003). Aparece em solos do tipo Cambissolos húmicos e Rankers. Prefere solos 

ácidos e ligeiros (soltos e frescos), tolerando, no entanto, solos secos, pobres, superficiais, 

pouco férteis e mesmo solos compactos (Lanier 1986, Costa 1998, Marques et al. 2008). 

2.4. Origem e distribuição geográfica 

A P. sylvestris tem a maior área de distribuição de todos os pinheiros. A distribuição atual desta 

espécie estende-se do oeste da Escócia até ao mar de Okhotsk no leste da Sibéria, e desde as 

florestas subárticas do norte da Escandinávia até às áreas áridas, montanhosas do sul da Espanha 

(Critchfield e Little 1966, Labra et al. 2006, Pyhäjärvi et al. 2008, Scalfi et al. 2009), sendo 

Portugal o limite mais sudoeste de sua distribuição. Na Figura I.6 é ilustrado o mapa da 

distribuição natural desta espécie. 
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Figura I.6 - Mapa de distribuição natural da Pinus sylvestris. Fonte: http://www.euforgen.org /species/pinus-
sylvestris/. 

2.4.1. Presença da espécie na Península Ibérica e Portugal 

As alterações paleoclimáticas verificadas desde o final do Terciário estarão relacionadas com a 

atual distribuição dos núcleos de P. sylvestris com origem autóctone no território ibérico. 

Fernandes et al. (2015) relatam que Teixeira (1944) e Gaussen (1950) admitem a expansão de 

P. sylvestris e de outras espécies de “clima frio” no final do Pliocénico. A história 

paleoambiental da P. sylvestris na Península Ibérica tem sido revista e aprofundada por vários 

autores, combinando as modificações paleoclimáticas com a localização de áreas de refúgio, a 

existência de barreiras biogeográficas e a influência da atividade humana (Figueiral e Carcaillet 

2005, García-Amorena et al. 2007, Benito-Garzon et al. 2008, Gomez- Orellana et al. 2012). 

Várias fontes paleobotânicas (madeiras e pinhas fósseis, grãos de pólen) indicam a presença 

constante de pinheiro-silvestre como um dos elementos arbóreos principais, desde finais do 

último período glaciar (Wurm) até à atualidade (Fernandes et al. 2015).  

Durante as glaciações plistocénicas, regiões mediterrânicas como a Península Ibérica, a 
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Península Itálica e os Balcãs terão constituído áreas de refúgio para espécies vegetais do norte 

e centro da Europa, as quais se difundiram novamente a partir dessas áreas, à medida que as 

condições climáticas se tornaram mais favoráveis (Figueiral e Terral 2002, Cheddadi et al. 

2006, Gomez-Orellana et al. 2012). É também admitida a existência de critpo-refúgios em 

latitudes mais elevadas, durante as fases glaciares, sendo detetáveis variações na dimensão das 

áreas de refúgio e na duração do confinamento das espécies vegetais (Stewart et al. 2010). 

A elevada diversidade de mitótipos presente na atualidade, sugere que as populações ibéricas 

de P. sylvestris representam relíquias do Terciário. Durante os ciclos glaciares plistocénicos, as 

populações ibéricas mantiveram-se isoladas no interior do território ibérico, formando uma 

linha evolutiva independente do processo de recolonização holocénica além-Pirenéus (Sinclair 

et al. 1999). 

Durante o último período glaciar, um número de espécies e comunidades vegetais de origem 

boreal expandiram-se até à Península Ibérica, entre as quais o pinheiro-silvestre que chegou a 

estar presente nas áreas litorais portuguesas (Teixeira 1944 cit in Fernandes et al. 2015) e que 

ainda hoje se mantém presente em áreas tão a Sul como a serra Nevada. 

Segundo Figueiral e Carcaillet (2005) há evidências da presença ao longo dos tempos de Pinus 

tipo sylvestris em Portugal em áreas da atual região da Estremadura desde 23.900 AP, atingido 

a faixa litoral próxima da atual Leiria, e mesmo mais a sul, durante o Pliocénico e a glaciação 

de Wurm. Segundo os mesmos autores, a abundância de vestígios antracológicos sugere a 

existência de uma área de refúgio em altitudes baixas, na região central de Portugal, onde a 

espécie permaneceu até ao Tardiglaciar (16.000-10.000 AP). Através de técnicas de 

antracologia (fragmentos de carvão vegetal), Figueiral e Carcaillet (2005), reuniram registos 

que revelam essa presença em vários locais a Norte do Tejo, com as primeiras evidências 

referentes ao Paleolítico Superior (28/27000 14C / 12000 AP) em locais na Estremadura. Já no 

período Epipaleolítico - Mesolítico (12000 /9500 - 8000/6000 AP) dois locais arqueológicos 

registam a sua presença, na Estremadura e Alto-Douro, como Redinha e São João da Pesqueira. 

No período do Neolítico (8000/6000 - 4500/4300 AP) foram assinaladas outras presenças em 

locais na Estremadura e em Trás-os-Montes, nomeadamente em Murça e Mirandela. Durante o 

Calcolítico (4500/4300 - 3700/3500 AP) / Idade do Bronze (3700/3500 - 2700/2500 AP) foi 

registada a presença em Trás-os-Montes (Este e Oeste), como em Mogadouro e em Mairos. No 

período final da Idade do Bronze (4000/3800 - 2700/2600 AP) / Idade do Ferro (2700/2 600 - 

2200/2000 AP) é detetada a presença da P. sylvestris em Baião (Douro Litoral) e em Trás-os-
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Montes (Este). Os últimos registos recorrendo à antracologia foram referentes ao período 

compreendido entre a Idade do Ferro (2700 /2600 - 2200/2000 AP) / Romano (após 163 AC - 

séc. IV DC), estando localizados em Trás-os-Montes (Murça) e entre Douro e Minho.  

A presença ubíqua de Pinus ao longo do Holoceno sugere a existência de um andar montano 

mediterrâneo com vegetação autóctone de Pinus (provavelmente P. sylvestris), não tendo esta 

presença resultado da invasão das áreas de carvalhos e faias pelo pinhal devido à ação humana, 

tal como é considerado nos mapas de vegetação potencial (Blanco et al. 1997). 

Segundo Santos et al. (2000), nas serras do Noroeste da Península Ibérica (Estrela, Gredos, 

Gata, Gerês e Segundera), os diagramas palinológicos mostram uma grande importância dos 

pinhais ao longo de todo o Holoceno, sendo muito recente a sua regressão ou desaparecimento. 

Outros autores citados por Santos et al. (2000) sugerem que a floresta de Pinus das últimas 

glaciações desapareceu com o início do Holoceno, sendo substituída por floresta de 

caducifólias.  

Do Pós-glacial ao Holoceno, é provável que as mudanças de vegetação observadas possam estar 

mais correlacionadas com as mudanças climáticas do que com o impacto humano, pois as novas 

condições climáticas favoreceram a disseminação de espécies mediterrâneas, algumas delas já 

a crescer localmente, durante o Paleolítico Superior (Figueiral e Carcaillet 2005). 

Assim, a deslocação destes pinhais tanto para latitudes setentrionais, como em altitude, em 

consequência do aquecimento pós-glacial e das novas condições xerotérmicas, levou à 

formação de maciços nalgumas montanhas Ibéricas, como as serras de Guadarrama ou do 

Gerês, que persistiriam até a atualidade, ao contrário da serra da Estrela (Gaussen 1950 cit in 

Fernandes et al. 2015), permitindo uma expansão progressiva das florestas de carvalho, faia e 

floresta mista. De facto, com as alterações climáticas do início do Holocénico, os registos de P. 

sylvestris tornam-se esporádicos, refletindo o seu declínio no novo quadro fitoclimático, que 

favoreceu competitivamente espécies como os Querci (Fernandes et al. 2015). 

Adicionalmente, a competição com outras gimnospérmicas e outras espécies de pinheiros, 

como a P. pinaster, poderá ter contribuído para o declínio dos pinheiros mediterrâneos de alta 

montanha (Figueiral e Carcaillet 2005). Das várias circunstâncias que levaram a este declínio 

contam-se ainda as transformações neolíticas do uso do solo e a recorrência de incêndios de 

origem antropogénica, que poderão ter contribuído para o seu declínio regional. Embora alguns 

núcleos de P. sylvestris tenham sobrevivido próximo de áreas habitadas, pelo menos até há 
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2000 anos atrás, é possível que os seus últimos representantes se encontrem confinados à serra 

do Gerês (Figueiral e Carcaillet 2005). 

2.4.2. Pinus sylvestris autóctone no Gerês 

Fernandes et al. (2015) reuniram dados biogeográficos e paloambientais sobre a presença da 

espécie na Península Ibérica e em Portugal, desde o último ciclo glaciar, com destaque para a 

serra do Gerês. Segundo os autores, as primeiras referências documentais à flora da serra do 

Gerês remontam ao séc. XVIII, resultado de memórias redigidas por eclesiásticos e das 

primeiras expedições de naturalistas. Entre os vários registos analisados por Fernandes et al. 

(2015), é destacada uma referência a uma espécie de pinheiro que poderá corresponder a P. 

sylvestris, inserida na “Memória Paroquial” de Campo do Gerês, redigida em 1758 pelo abade 

Custódio José Leite, transcrita e editada por Capela (2001) cit in Fernandes et al. (2015). Nesta 

referência é mencionado, de acordo com os autores, “muitas árvores silvestres com bem a ser 

carvalhos, cerquinhos e verinhos e alguns pinheiros que nam sao dos mansos nem dos que 

chamamos bravos, pois criam huma folha muito miuda”. 

Das várias expedições naturalistas e botânicas subsequentes, Fernandes et al. (2015) relatam a 

descoberta do silvicultor António Mendes de Almeida que, depois da criação do Perímetro 

Florestal do Gerês em 1888 durante o levantamento da carta florestal da serra, viria a encontrar 

em 1894 exemplares de uma espécie de pinheiro diferente das conhecidas em Portugal, que 

formariam pequenos núcleos na parte oriental da serra, em locais elevados de difícil acesso, 

onde se estimava que as árvores teriam pelo menos 100 anos de idade. De acordo com 

Fernandes et al. (2015), as características das pinhas, rama e carrasca levaram o silvicultor a 

concluir que seria P. sylvestris, sendo mais tarde confirmado pelo botânico Pereira Coutinho e 

aceite por outros botânicos contemporâneos. 

Fernandes et al. (2015) relatam ainda outras referências de núcleos de P. sylvestris, entre 1894 

e 1918, no lugar de Matança, freguesia de Cabril, nos lugares de Lama Longa e Borrageirinho, 

da mesma freguesia, e ainda em Viduíças e Lamas de Compadre, na antiga freguesia de Cela, 

assim como na Garganta das Negras e na cabeceira do rio Cabril, e próximo das aldeias de 

Parada e Outeiro, na confluência da ribeira das Viduíças com o rio Sapinho, onde são 

mencionados também exemplares possivelmente centenários. 

Na I Reunião de Botânica Peninsular no Gerês em 1948, foram apresentados trabalhos 
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científicos sobre a espontaneidade da espécie nestes núcleos antigos (Fernandes et al. 2015). 

Decorrente da primeira análise paleopalinológica em material turfoso de vários locais da serra 

do Gerês, foram encontrados, numa amostra proveniente de Carris (1450m de altitude), grãos 

de pólen que seriam atribuídos a P. sylvestris (Bellot Rodríguez 1950 cit in Fernandes et al. 

2015). Posteriormente, o inventário da flora lenhosa exótica da serra do Gerês (Franco 1950 cit 

in Fernandes et al. 2015) possibilitou a atualização do estado dos povoamentos de P. sylvestris, 

tendo sido considerados como espontâneos os núcleos de Lama Longa, Vale da Matança, 

Viduíças e Borrageirinho. 

Em 1971, após a criação do Parque Nacional de Peneda do Gerês, houve um ressurgimento do 

interesse no estudo e proteção dos núcleos remanescentes da espécie, tendo sido assumido 

plenamente o seu carácter autóctone por Silva (1979) citado por Fernandes et al. (2015). 

Honrado (2003 cit in Fernandes et al. 2015) admite a existência de duas populações de P. 

sylvestris provavelmente relictas, no setor oriental da Serra do Gerês, que terão sobrevivido 

devido à frugalidade e dinâmica da espécie, à sua capacidade de colonizar solos relativamente 

pobres ou pouco evoluídos, ao caracter xerofítico e subcontinental da vertente sudeste da serra 

do Gerês, onde se localizam, e aos biótopos ocupados pela espécie (fundo de vales encaixados), 

onde teriam sobrevivido aos incêndios que ocorrem repetidamente na serra. 

Mais tarde, foi realizado um novo esboço cartográfico da localização dos núcleos autóctones, 

tendo Gama (2007) considerado como “antigas” 181 árvores, das 1770 recenseadas. 

Posteriormente Almeida e Fernandes (2009) fizeram o reconhecimento do núcleo da ribeira de 

Dola/Viduíça, cujo padrão de ocorrência associado às linhas de água é semelhante ao de uma 

ribeirinha descontínua. Uma amostra xilográfica, colhida pelos autores, permitiu a estimativa 

da idade de um exemplar, que teria mais de 220 anos, o que corresponderia a uma altura anterior 

às primeiras tentativas de introdução de material alóctone em Portugal. Recentemente 

inferências baseadas em dados moleculares obtidos com marcadores microssatélite (SSR) 

confirmaram a existência de duas populações nativas de pinheiro-silvestre na Serra do Gerês, 

nomeadamente em Ribeira das Negras e Viduíça (Pavia et al. 2014a). 

2.4.3. Florestações da espécie em Portugal 

Segundo Fernandes et al. (2015), as primeiras informações de florestações remontarão ao 

século XVIII, com a alusão a uma sementeira de um pinhal de Flandres, na zona de Braga, e ao 

século XIX, com a introdução da espécie em três localidades do vale do Tejo e também de uma 
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sementeira em 1800 na serra do Marão, com semente “mandada vir do Norte”.  

A investigação de Fernandes et al. (2015) revela que a descoberta dos núcleos espontâneos de 

P. sylvestris na serra do Gerês, com grande importância florestal, motivou uma campanha de 

colheita de pinhas, em 1896, da qual resultaram as primeiras sementeiras e plantações para 

propagação da espécie em Portugal. São também referidas novas campanhas de colheita, entre 

1912 e 1914, sob orientação do Regente Florestal Tude de Sousa, que deram origem a uma 

plantação definitiva de 13.250 exemplares no antigo viveiro da Pereira, próximo da vila do 

Gerês. Apesar do interesse inicial em propagar material vegetal dos núcleos considerados 

autóctones, foram também realizadas outras arborizações de P. sylvestris na mata nacional do 

Gerês, entre 1901 e 1914, recorrendo a sementes de origem não especificada, possivelmente 

importadas de França (Fernandes et al. 2015). 

De acordo com os mesmos autores, ter-se-á acentuado o uso de material alóctone de P. 

sylvestris durante o Estado Novo. Como objeto de política florestal, é elegida a arborização de 

terrenos baldios em áreas montanhosas, nomeadamente no Gerês, onde no entanto são 

encontrados indícios de alguns exemplares serem nativos. De facto, os autores encontraram 

evidências que atestam o cultivo P. sylvestris no Gerês com sementes nativas e estrangeiras, 

nomeadamente no trabalho de Franco (1950) citado por Fernandes et al. (2015), onde é relatado 

que o aumento dos povoamentos de P. sylvestris teria sido devido a plantações feitas quer a 

partir de sementes de origem autóctone, quer de sementes com outras origens. 

Assim, o pinheiro-silvestre começa a ser utilizado em maior escala, nomeadamente com a 

necessidade de arborização de terrenos situados acima dos 800m de altitude, sendo a segunda 

espécie mais utilizada nas rearborizações do Regime Florestal em Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Estas arborizações foram importantes nas cotas mais elevadas das serras do Gerês, 

Peneda, Larouco, Cabreira, Padrela, Montesinho, Nogueira, Montemuro e Estrela (Almeida 

2004). Os povoamentos atuais são resultados dessas plantações, nomeadamente os locais 

estudados neste trabalho (Marão, Gerês, Serra da Estrela, Peneda e Vinhais).  

Segundo o Inventário Florestal Nacional de 1966, o pinheiro-silvestre ocupava uma área total 

no país de 6.512 ha, detendo o distrito de Vila Real cerca de metade dessa área, seguido de 

Viana do Castelo com 1.393 ha e Bragança com 645 ha (DGSFA 1966 cit in Almeida 2004 e 

Roxo et al. 2014).  

A partir do Inventário Florestal Nacional de 1978 (DGOGF 1979 cit in Almeida 2004) a P. 
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sylvestris passou a ser incluída na categoria de Outras Resinosas. Esta categoria continha 35.680 

ha para a totalidade do país, dos quais 25.630 ha estavam situados nos distritos de Vila Real e 

Bragança, numa área que correspondia a aproximadamente 72% do total nacional. 

Em 1989, os valores referentes à área ocupada por Outras Resinosas (DGF 1989 cit in Almeida 

2004) correspondiam a 89.000 ha, para a totalidade do país, resultando este aumento de 

diferentes metodologias adotadas nas classes consideradas no Inventário Florestal, 

nomeadamente a inclusão do pinheiro manso. Nesta categoria as áreas ocupadas são de 10.100 

ha no distrito de Vila Real e de 19.900 ha no distrito de Bragança, refletindo um aumento de 

17%.  

Mais recentemente, o Inventário Florestal (DGF 2002 cit in Almeida 2004) estima a área 

ocupada por Outras Resinosas no país em 27.360 ha (excluindo agora o pinheiro manso), dos 

quais 17.580 ha pertenceriam à Região Agrária de Trás-os-Montes e Alto Douro. A existência 

de 5.300 ha no distrito de Vila Real e 12.280 ha no distrito de Bragança mostra a presença 

insignificante desta categoria na área correspondente ao Douro Sul. Estes valores representam 

uma diminuição de 40% na década de 90. 

Atualmente, a área florestal portuguesa é ocupada principalmente por duas espécies de folhosas 

(Quercus suber: 737.000 ha e Eucalyptus globulus: 650.000 ha) e por uma espécie resinosa (P. 

pinaster: 714.000 ha) (ICNF 2013). Decorrente de incêndios florestais e o abandono 

demográfico do interior do país nas últimas décadas, tem havido também uma diminuição 

progressiva da área de pinheiro-bravo (1.200.000 ha em 1990 a 714.000 ha em 2010) (ICNF 

2013), restrito a altitudes inferiores a 800 m. Acima destas altitudes, esta espécie apresenta 

reduzido vigor e rentabilidade, o que tem contribuído para uma progressiva desflorestação de 

regiões montanhosas com maior altitude. 

Assim, e embora nas décadas de 1970 e 1980 o pinheiro-silvestre tivesse ocupado mais de 8.000 

ha nas regiões montanhosas do norte e centro de Portugal (Roxo et al. 2014), a sua área diminuiu 

significativamente para cerca de 5.000 ha (ICNF 2013). 

2.5. Utilização 

As utilizações da P. sylvestris compreendem o uso da madeira e os benefícios indiretos dos seus 

povoamentos, nomeadamente os valores de proteção, recreação e paisagem. 

A madeira de pinheiro-silvestre é compacta, resinosa, sendo considerada uma das madeiras de 
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melhor qualidade, nomeadamente pela sua limpeza e retidão do fuste. No entanto, segundo 

Lousada et al. (2014), de acordo com a origem geográfica a sua madeira apresenta 

características diversas. A madeira das regiões setentrionais tem um aspeto mais compacto, 

mais escuro, maior teor de extratáveis (resina) e anéis de crescimento mais estreitos, enquanto 

a produzida no sul da Europa é mais clara, devido a uma menor percentagem de lenho final e 

de extratáveis, e anéis de crescimento mais largos, denotando condições climáticas mais 

favoráveis ao crescimento.  

Devido às diferenças macroscópicas destas madeiras, as indústrias de madeira atribuem-lhes 

duas designações de acordo com a zona de proveniência. De acordo com Lousada et al. (2014) 

uma é a de Pinho de Flandres, ou Pinho Casquinha, de origem no centro e sul da Europa e por 

apresentar perda contínua de porções de casca, conferindo-lhe o tom alaranjado característico. 

As suas características tornam-na adequada para elaboração de produtos valiosos, como 

folheados e contraplacados. A outra designação é de Pinho de Riga, por ser muito abundante 

na região de Riga (capital da Letónia), sendo as suas caraterísticas adaptadas a aplicações de 

grande exigência, como elementos estruturais em construções, dada a sua elevada qualidade. É 

também utilizada no fabrico de móveis de luxo, devido à diversidade de padrões e tonalidades, 

aliadas a uma fácil laboração. 

A utilização deste Pinho de Riga, como madeira excecional remonta, segundo Lousada et al. 

(2014), desde o tempo dos romanos, tendo sido usada abundantemente, entre outros, nos 

soalhos do Kremlin, na Catedral de S. Basílio e nas janelas, portas, soalhos e mobiliários no 

palácio de inverno de S. Petersburgo. Segundo os mesmos autores, para além da sua elevada 

densidade e resistência mecânica, a sua grande durabilidade natural e fraca higroscopicidade 

permitem-lhe aplicações de grande responsabilidade, como é exemplificado na estacaria sob a 

qual estão construídas muitas das habitações Venezianas emblemáticas. 

De acordo com Lousada et al. (2014) este tipo de madeira foi igualmente utilizado em Portugal 

como madeira de alta qualidade, sendo a principal madeira usada nos mastros e vergas das 

caravelas, durante a época dos descobrimentos. Foi também usada, mais tarde, pela nobreza, 

em vigas, soalhos, janelas, portas e mobiliário de palácios, solares e casas senhoriais, bem como 

pelo clero, em mosteiros, igrejas e conventos, e também em edifícios públicos, como é o caso 

de vários edifícios da Universidade de Coimbra. Na reconstrução de Lisboa, após o terramoto 

de 1755, foi utilizada madeira vinda de Riga, sendo que algumas das construções ainda hoje se 

encontram em bom estado. Os mesmos autores referem ainda que, por intervenção portuguesa, 
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esta madeira terá sido usada noutros locais como Brasil, Macau e Goa, para a construção de 

vários edifícios. 

Atualmente a utilização de Pinho de Riga é menor e com preços mais elevados, fruto da sua 

raridade, sendo reaproveitadas vigas e soalhos provenientes de casas antigas. No entanto esta 

última hipótese está cada vez mais limitada, devido à necessidade de conservação de património 

histórico e artístico (Lousada et al. 2014). 

Para além do uso desta espécie na exploração florestal, a P. sylvestris tem também grande 

interesse para utilização em jardins e parques urbanos ou em trabalhos de proteção e 

compartimentação ambiental (Lopes et al. 2014). De acordos com estes autores, as 

características fenológicas desta espécie, nomeadamente o seu sistema radicular, 

proporcionam-lhe uma certa elasticidade e resistência aos ventos, sendo assim apta para 

utilização como cortinas de abrigo e alinhamentos de compartimentação visual ou como 

revestimento para controlo de erosão e estabilização de taludes. Outras características 

cromáticas e morfológicas conferem-lhe uma distinção relativamente a outros pinheiros, 

proporcionando um elemento contrastante também em florestas mistas com folhosas, tendo 

assim um papel interessante no desenho de paisagens. 

3. Objetivos gerais do estudo 

Com este trabalho pretende-se dar resposta à questão: “Pinheiro-silvestre em Portugal: O 

extremo sudoeste ou apenas o fim?”. Portugal constitui o limite mais ocidental da distribuição 

de P. sylvestris, e dada esta localização periférica na sua área de distribuição natural é 

importante caracterizar as populações, utilizando diferentes estratégias, no sentido de inferir 

sobre: a sua futura distribuição, potencial adaptativo face às atuais alterações climáticas, com 

particular ênfase na seca que constitui a principal causa de mortalidade de Pinus sp., passando 

pelo conhecimento da diversidade genética intra- e inter-populacional que fornece informação 

valiosa para a definição de estratégias de conservação e gestão florestal e também pela 

caracterização da qualidade da madeira dada a necessidade de espécies resinosas alternativas 

para a indústria portuguesa. 

Assim: 

- Será avaliada a diversidade, estrutura e relações genéticas entre indivíduos portugueses de P. 

sylvestris (povoamentos plantados) e indivíduos estrangeiros da mesma espécie, recorrendo a 
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marcadores moleculares ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) e RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) e discutida a provável proveniência das populações portuguesas, e futura 

distribuição do pinheiro-silvestre em Portugal e no Mundo. 

- Serão avaliadas as propriedades de qualidade (físicas, químicas e mecânicas) da madeira da 

P. sylvestris a crescer em Portugal (povoamentos plantados) e serão determinadas quais as 

origens de variação que mais contribuíram para as diferenças observadas em termos de 

densidade da madeira, que é considerada por muitos autores como um dos melhores indicadores 

da qualidade da madeira. Será também analisado o relacionamento, em termos de correlações 

fenotípicas, entre as diferentes propriedades qualitativas da madeira da P. sylvestris a crescer 

em Portugal. 

- Os genótipos contrastantes em termos de densidade, quantidade de lenhina e razão H/G 

(povoamentos plantados) resultantes da caracterização da qualidade da madeira em cada 

população serão caracterizados relativamente ao perfil de expressão de genes envolvidos na 

biossíntese da lenhina PAL1 (fenilalanina amónia-liase 1) e xilogénese CesA3 (celulose sintase 

A3) utilizando a técnica qRT-PCR, para averiguar possíveis correlações entre elevada 

densidade da madeira e elevada expressão dos genes em estudo. 

- Dado que o stresse hídrico é a principal causa de mortalidade de Pinus sp., será avaliada a 

resistência ao stresse hídrico em indivíduos de P. sylvestris da população autóctone portuguesa 

(Gerês), e de quatro proveniências estrangeiras (Alemanha, Puebla de Lillo, Montes 

Universales e Suécia) mantidas em viveiro sob três regimes de disponibilidade hídrica, com 

base no desempenho anátomo-fisiológico e expressão dos genes de resposta ao stresse hídrico, 

abaH (ácido abcísico e proteína induzida pelo stresse hídrico), lp3 (proteína induzida pelo 

défice hídrico) e PAL1, usando qRT-PCR.
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portuguesas de Pinus sylvestris L. baseada em dados moleculares e 

inferência sobre o futuro uso deste germoplasma1 

 

 

1 Os resultados apresentados neste capítulo estão incluídos no seguinte artigo: 

Cipriano J., Carvalho A., Fernandes C., Gaspar M.J., Pires J., Bento J., Roxo L., Louzada J., Lima-Brito 
J. (2016). Evaluation of genetic diversity of Portuguese Pinus sylvestris L. populations based on 
molecular data and inferences about the future use of this germoplasm. Journal of Genetics, 93 (2): 41-
48. DOI: 10.1007/s12041-013-0241-3. 
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1. Introdução 

A P. sylvestris é uma das espécies de árvores mais abundantes no globo (Matías e Jump 2012). 

Dados paleontológicos mostram que os maiores refúgios de pinheiro-silvestre estão localizados 

nos Balcãs, nos Alpes e na Península Ibérica (Bennett et al. 1991). Labra et al. (2006) 

mencionaram que a expansão pós-glacial ocorreu a partir de populações locais remanescentes 

ou, como também afirmado por Soranzo et al. (2000), através da expansão para norte das 

populações de refúgio do Sul, seguindo o recuo dos lençóis de gelo. 

A P. sylvestris distribui-se atualmente do oeste da Escócia até ao mar de Okhotsk (Sibéria), e 

das florestas subárticas do norte da Escandinávia até às áreas áridas, montanhosas do sul da 

Espanha (Labra et al. 2006, Pyhäjärvi et al. 2008, Scalfi et al. 2009), sendo Portugal o limite 

mais ocidental de sua distribuição (Pavia et al. 2014a). 

A história holocénica pós-glacial da P. sylvestris resultou em muitos possíveis refúgios e rotas 

de colonização em toda a Europa, que influenciaram fortemente a sua diversidade genética e 

adaptação local (Matías e Jump 2012). 

Nas últimas décadas, foi detetado um aumento da reprodução e do crescimento no limite norte 

da distribuição da P. sylvestris, como resposta ao aumento da temperatura, enquanto no seu 

limite sul o aumento do stresse hídrico resultou na diminuição do crescimento e, em alguns 

casos, em mortalidade maciça. De acordo com Garzón et al. (2011), a contribuição da adaptação 

local e plasticidade das populações poderia ser crucial para a persistência de espécies sob o 

cenário do aquecimento global. Efeitos climáticos diretos nas espécies estão a agir em conjunto 

com efeitos indiretos devido a interações bióticas alteradas, incluindo surtos de insetos, 

patogénicos e parasitas, e aumento de populações de herbívoros ligadas ao declínio da 

produtividade do ecossistema. Estudos preditivos indicam um declínio gradual da P. sylvestris 

na faixa do limite sul da sua distribuição e expansão para latitudes mais altas (Matías e Jump 

2012). 

A diversidade genética constitui a base fundamental para a evolução, adaptação e capacidade 

de se adaptar a condições ambientais adversas (Laurentin 2009). Assim, estudos de diversidade 

genética podem também providenciar informação sobre estratégias de reprodução e uso do 

germoplasma florestal, bem como a definição de relações genéticas (Laurentin 2009).  
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Sob o cenário das alterações climáticas globais que estão a afetar negativamente a distribuição 

do pinheiro-silvestre, há urgência em avaliar a diversidade genética, estrutura e relações 

genéticas de populações com alto potencial de adaptabilidade, como as portuguesas. Portugal 

possui cinco áreas representativas da distribuição da P. sylvestris que nunca foram 

caracterizadas no nível molecular, para além de não haver informação sobre as suas 

proveniências.  

2. Marcadores genéticos 

A variação entre indivíduos, numa população, ou entre populações numa espécie, devida aos 

efeitos dos genes e/ou ambientais, pode ser facilmente avaliada através de vários marcadores 

(Park et al. 2009).  

Os marcadores genéticos são essenciais para a investigação genética em espécies florestais. São 

frequentemente usados em populações naturais de árvores florestais para determinar 

quantidades e padrões de variação genética, para compreender os sistemas de cruzamento e 

endogamia, e estudar relações taxonómicas e filogenéticas entre espécies, para monitorizar a 

eficiência de várias atividades de melhoramento de árvores e também para a construção de 

mapas genéticos (White et al. 2007).  

O grupo de marcadores genéticos mais facilmente acessíveis são os marcadores morfológicos 

que podem ser facilmente monitorizados com base num modo de herança simples (Jain e Allard 

1960). No entanto, apresentam como desvantagens: o número de marcadores muito limitado 

(White et al. 2007), são marcadores dominantes (Kumar 1999), há dificuldade em distinguir 

entre alelos múltiplos ou mesmo entre alelos diferentes (Brown 1978, Andersen e Lubberstedt 

2003), dependem da variação ambiental e de desenvolvimento (Porth e El-Kassaby 2014) e as 

características morfológicas que apresentam variação contínua entre indivíduos numa 

população muitas vezes dificultam a avaliação da diversidade genética (Park et al. 2009).  

Na década de 1970 surgiram os marcadores bioquímicos com a utilização de isoenzimas e de 

outras proteínas como sistemas de marcação para a análise genética de populações (Brown 

1978, Hamrick et al. 1979, White et al. 2007). Estes marcadores permitiram o estudo de padrões 

de variação genética em populações naturais de árvores e a caracterização de sistemas de 

cruzamento (White et al. 2007). Os marcadores bioquímicos ao revelarem polimorfismos ao 
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nível da proteína, mostram diferenças na sequência do gene, funcionando como marcadores 

codominantes (Kumar 1999). 

Embora os marcadores bioquímicos contornem os efeitos do ambiente, são afetados pelo 

estádio fenológico da árvore e tipo de tecido em causa, possuindo um disponibilidade limitada 

de marcadores de loci diferentes e, assim, a informação genética obtida a partir desses 

marcadores pode não ser muito representativa dos genes em todo o genoma (El-Kassaby 1991, 

White et al. 2007, Park et al. 2009). 

2.1. Marcadores moleculares  

As limitações dos marcadores morfológicos e bioquímicos foram superadas a partir da década 

de 1980 com o desenvolvimento de marcadores moleculares que refletem diferenças em 

sequências homólogas de DNA entre indivíduos (White et al. 2007), revelando polimorfismos 

ao nível do DNA (Kumar 1999). Estes marcadores revelam polimorfismos, que podem surgir 

devido à alteração nucleotídica ou a mutações que ocorrem ao nível dos loci genómicos (Hartl 

e Clark 2007) possibilitando assim identificar diferenças genéticas entre organismos ou 

espécies individuais (Collard et al. 2005). Os marcadores moleculares têm uma ampla 

variedade de aplicações em investigação, como a identificação da diversidade genética e de 

determinadas características de interesse, mapeamento genético e em programas de 

melhoramento de árvores (Collard et al. 2005, Kosman et al. 2005; White et al. 2007, Idrees e 

Irshad 2014).  

Os marcadores moleculares apresentam muitas vantagens: para além de poderem gerar um 

número ilimitado de marcadores, os perfis destes marcadores de DNA não são afetados pelo 

ambiente, e não são limitados pela especificidade do tipo de tecido e/ou fase de 

desenvolvimento (Park et al. 2009). Muitos fatores, como o nível de polimorfismo exibido na 

descendência, o modo de herança, o tamanho do genoma, entre outros, podem influenciar a 

escolha de um sistema de marcador molecular para uma determinada finalidade (Plomion et al. 

2007).  

Existem dois tipos gerais de marcadores moleculares nomeadamente aqueles baseados na 

hibridização DNA-DNA, como os RFLP, e os baseados na amplificação de sequências de DNA 

usando a PCR (Kumar 1999, White et al. 2007, Idrees e Irshad 2014). 
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2.1.1. Marcadores moleculares baseados na PCR 

A classificação dos marcadores moleculares baseados na PCR adotada neste trabalho foi a 

proposta por Poczai et al. (2013) que subdivide estes marcadores em marcadores multilocus e 

locus único. 

Muitos sistemas de marcadores multi-locus são bem conhecidos e são referidos coletivamente 

como marcadores de DNA amplificados arbitrariamente (AADs; excluindo técnicas de locus 

único, como os SSRs e os SNPs) (Poczai et al. 2013). Nesta classe de marcadores moleculares 

inserem-se os RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), os ISSR (Inter-Simple Sequence 

Repeat), os AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), os SCoT (Start Codon 

Targeted Marker) e os baseados em EST (Expressed Sequence Tags).  

Ao revelarem vários loci simultaneamente, estes marcadores podem ser úteis para resolver 

vários problemas difíceis de abordar usando métodos de locus único como os associados a 

estudos de hibridização (Poczai et al. 2013). A principal vantagem das tecnologias baseadas em 

marcadores arbitrariamente amplificados é que não há necessidade de qualquer informação à 

priori da sequência do organismo em análise (Poczai et al. 2013). Estes marcadores são 

tecnicamente simples, bastante baratos e geram um número relativamente grande de 

marcadores por amostra (Poczai et al. 2013). Porém, o modo de herança dos marcadores 

multilocus é dominante (Nybom 2004) o que constitui uma desvantagem.  

Marcadores de locus único incluem os SSRs e os SNPs, ambos requerendo informações prévias 

sobre o genoma do organismo. Os marcadores SSR analisam o número de repetições curtas em 

tandem presentes numa região altamente variável do genoma (Litt e Luty 1989, Tautz 1989), 

enquanto os SNPs analisam a variação em um único nucleotídeo (Syvanen 2001). No início do 

século XXI estes foram os marcadores mais populares na pesquisa científica (Schlotterer 2004). 

Neste trabalho foram utilizados os sistemas de marcadores multilocus RAPDs e ISSRs, pelo 

que apenas serão esses os desenvolvidos a seguir. 

2.1.1.1. Sistemas de marcadores RAPD e ISSR 

O sistema de marcadores RAPD foi desenvolvido independentemente por Welsh e McClelland 

(1990) e Williams et al. (1990) e tem sido o mais utilizado em árvores florestais. Este sistema 
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de marcadores é simples, económico e não requer informação prévia da sequência de DNA para 

o desenho de primers arbitrários (White et al. 2007; Idrees e Irshad 2014). 

Assim, o sistema de marcadores RAPD tem o potencial de pesquisar de um modo rápido e 

aleatório uma grande parte do genoma para a presença de polimorfismos (White et al. 2007). 

Apesar da sua eficiência e simplicidade, este sistema de marcadores moleculares apresenta 

algumas limitações, nomeadamente serem pouco reprodutíveis e limitados na aplicação em 

populações F2 ou na análise de parentesco, devida à sua natureza dominante (White et al. 2007, 

Park et al. 2009). 

O sistema de marcadores ISSR, desenvolvido por Zietkiewicz et al (1994), envolve a 

amplificação de um segmento de DNA, localizado a uma distância amplificável entre duas 

regiões de SSR adjacentes idênticas, mas inversamente orientadas. 

Cada reação de ISSR utiliza um único primer, cujo comprimento pode variar entre 16-25 pb, 

direcionado a múltiplos loci genómicos para amplificar diferentes tamanhos de sequências 

inter-SSR. As repetições de microssatélites usadas como primer podem ser di-nucleotídeos ou 

tri-nucleotídeos (Idrees e Irshad 2014) ao qual estão ancoradas bases degeneradas.  

Os ISSRs segregam maioritariamente como marcadores dominantes seguindo a hereditariedade 

mendeliana simples. No entanto, também mostraram segregar como marcadores codominantes 

em alguns casos, permitindo assim a distinção entre homozigótico e heterozigótico (Sankar e 

Moore 2001). O sistema ISSR é rápido, simples e altamente reprodutível em múltiplas amostras, 

apresenta geralmente um elevado polimorfismo, e não necessita de nenhuma informação prévia 

sobre a sequência genómica (Kojima et al. 1998, Bornet e Branchard 2001, Idrees e Irshad 

2014). 

Os marcadores ISSR são altamente polimórficos e usados em estudos de diversidade genética, 

identificação de genes, estudos de filogenia, biologia evolutiva, fingerprinting de DNA e 

mapeamento do genoma (Reddy et al. 2002, Sikdar 2010). 

Os marcadores ISSR e RAPD têm sido utilizados para detetar a diversidade genética e a 

estrutura genética populacional de P. sylvestris, e para distinguir diferentes procedências desta 

espécie (Lucic et al. 2011, Hui-yu et al. 2005). Labra et al. (2006) utilizaram o sistema ISSR 

para analisar populações de P. sylvestris das regiões Alpina e Apenino Setentrional, com o 

objetivo de descrever sua variabilidade genética e esclarecer as relações genéticas entre as 

populações. 
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3. Objetivos 

Os objetivos deste estudo foram: (1) avaliar a diversidade genética, estrutura e relações entre 

149 indivíduos portugueses de P. sylvestris de cinco áreas plantadas e 40 indivíduos 

estrangeiros provenientes da Alemanha, norte e sul da Espanha, e Suécia, utilizando os 

marcadores moleculares ISSR e RAPD; e (2) inferir sobre as prováveis proveniências das 

populações portuguesas, e futura distribuição de pinheiro-silvestre no país e no mundo face às 

mudanças climáticas globais. 

4. Material e métodos 

4.1. Material vegetal e extração de DNA genómico 

Foram colhidas agulhas jovens de 149 indivíduos de pinheiro-silvestre em cinco áreas 

portuguesas representativas da sua distribuição (Figura II.1) e 40 indivíduos de P. sylvestris da 

Alemanha, norte e sul da Espanha (Puebla de Lillo e Montes Universales, respetivamente) e 

Suécia (Tabela II.1), e usadas para extração de DNA genómico seguindo um protocolo baseado 

em CTAB (Doyle e Doyle 1987).  

 

Figura II.1 - Localização das cinco áreas de plantação de P. sylvestris representativas onde foi colhido o 
material vegetal. 

32 



Capítulo II  Diversidade Genética 

Tabela II.1 - Detalhes dos indivíduos de pinheiro-silvestre usados neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Amplificações de ISSRs e RAPDs 

Foram utilizados 25 ng/μL de DNA genómico para as amplificações ISSR e RAPD. Vinte 

primers SSR do conjunto 9/100 (Universidade British Columbia, Vancouver, Canadá), 

anteriormente utilizados pelo nosso grupo de investigação noutros Pinus sp., foram testados 

neste estudo com a finalidade de revelar amplificações de ISSR. A mistura de reação ISSR, 

amplificação e condições de eletroforese foram realizadas conforme descrito por Carvalho et 

al. (2005).  

Foram testados um total de 43 oligonucleotídeos dos conjuntos A (OPA), H (OPH) e C (OPC) 

da Operon Technologies (Alameda, EUA). A mistura de amplificação RAPD e as condições de 

eletroforese seguiram o protocolo de Lima-Brito et al. (2006). 

Para ambos os sistemas de marcadores dominantes, cada produto de amplificação (banda) foi 

considerado um marcador RAPD ou ISSR. As reações foram repetidas duas vezes e apenas 

bandas reprodutíveis foram consideradas para a análise de presença (1) / ausência (0) e para a 

construção de matrizes binárias. Bandas ISSR ou RAPD com o mesmo peso molecular foram 

consideradas o mesmo marcador. 

Locais de amostragem 
Código da 

população 

Nº de 

indivíduos 

Trás-os-Montes TM 40 

Peneda  P 30 

Pedra Bela (Gerês) PB 27 

Vinhais  V 25 

Serra da Estrela  SE 27 

Alemanha  GM 10 

Puebla de Lillo (Norte de Espanha) PL 10 

Montes Universales (Sul de Espanha) MU 10 

Suécia  SW 10 

Total  189 
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4.3. Análise estatística 

Foram combinadas as matrizes binárias de ISSR e RAPD para construção de um dendrograma 

de similaridade genética UPGMA usando o software NTSYS pc ver. 2.02 (Rohlf 1998) e o 

Coeficiente de correspondência simples (SM). Os grupos de dendrogramas foram definidos 

com base num valor de linha de corte. A qualidade do ajuste do agrupamento (clustering) 

UPGMA à matriz de dados foi calculada usando os programas COPH e MXCOMP depois de 

executar o módulo de análise SAHN (sequential agglomerative hierarchical nested cluster) do 

software NTSYS. 

Para avaliar a estrutura genética do material vegetal estudado e também para confirmar o 

agrupamento do UPGMA realizado pelo NTSYS, foi utilizado o software STRUCTURE 2.3 

(Falush et al. 2007) com o parâmetro “no admixture” (adequado para marcadores dominantes), 

usando 50.000 gerações de período de burn-in seguido por 100.000 interações MCMC (Markov 

chain Monte Carlo) e diferentes valores de K (número das populações). Foi também realizada 

uma análise de coordenadas principais (PCA) utilizando o software GenALEX 6 (Peakall e 

Smouse 2006).  

Os dados ISSR e RAPD também foram analisados com o software POPGENE 1.32 (Yeh et al. 

1999) que permitiu o cálculo de outros parâmetros relacionados com a diversidade genética, 

nomeadamente, o índice de informação de Shannon (I), que mede a diversidade genética 

(Shannon e Weaver 1949); o índice de diversidade genética de Nei (ℎ = 1 − ∑𝑝𝑝𝑖𝑖2, onde pi é a 

frequência do alelo i no locus; Nei 1973); a diversidade genética total (HT); a diversidade 

genética dentro das populações (HS); a magnitude relativa de diferenciação entre populações 

(GST) (Nei 1987) e a diversidade genética inter-populacional (DST = HT - HS). 

5. Resultados e discussão 

Percentagem do polimorfismo ISSR e RAPD 

Dos 20 primers ISSR testados, apenas sete produziram amplificação de padrões polimórficos e 

no caso dos RAPDs, de 43 primers testados apenas oito apresentaram amplificação e/ou 

polimorfismo (Tab. II.2). 
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Tabela II.2 - Primers e respetivas sequências. 

Primer Sequência T P %P 

ISSR 

817 (CA)8A 36 36 100 

827 (AC)8G 34 34 100 

834 (AG)8YT* 43 43 100 

835 (AG)8YC* 34 34 100 

836 (AG)8YA* 36 36 100 

841 (GA)8YC* 38 38 100 

850 (GT)8YC* 32 32 100 
 Total  253 253 100 

RAPD 

OPA-9 GGGTAACGCC 48 48 100 

OPA-10 GTGATCGCAG 44 44 100 

OPA-15 TTCCGAACCC 37 37 100 

OPA-17 GACCGCTTGT 41 40 97.56 

OPA-19 CAAACGTCGG 68 68 100 

OPH-4 GGAAGTCGCC 63 63 100 

OPH-7 CTGCATCGTG 63 63 100 

OPH-19 CTGACCAGCC 51 51 100 
 Total  415 414 99.76 

T - bandas totais; P - bandas polimórficas; % P - percentagem de polimorfismo. * 
*Y = C ou T. 

Todos os primers ISSR e RAPD, exceto o OPA-17, mostraram 100% de polimorfismo entre os 

189 indivíduos de P. sylvestris estudados (Tab. II.2). O primer OPA-17 revelou um marcador 

RAPD monomórfico de 1000 pb (presente em todas as amostras de todos os locais), o que 

poderia ser considerado específico para esta espécie. Alguns dos primers SSR utilizados neste 

estudo foram usados anteriormente para amplificações ISSR em pinheiro-silvestre por Li et al. 

(2005) e Labra et al. (2006). No entanto, alcançámos um número maior de bandas ISSR 

amplificadas e de bandas amplificadas por primer e maior percentagem média do polimorfismo 

ISSR, em particular, com os primers UBC827, UBC834, UBC835 e UBC836, 

comparativamente aos resultados relatados por Li et al. (2005) e Labra et al. (2006). Estas 

diferenças podem surgir do facto de estarmos a estudar diferentes genótipos de outros locais, 

mas também pode ser devido a um maior grau de diversidade genética das amostras aqui 

estudadas. Os sete e oito primers ISSR e RAPD, respetivamente, mostraram polimorfismo entre 

indivíduos da mesma população (polimorfismo intra-populacional) (Fig. II.2). Também foi 

detetado polimorfismo entre diferentes populações/locais com o mesmo primer para ambos os 

sistemas de marcadores (Fig. II.3). 

35 



Capítulo II  Diversidade Genética 

 

Figura II.2 - Polimorfismo intra-populacional revelado por (a) marcadores ISSR produzidos com o primer 841 
em 21 indivíduos da população de Trás-os- Montes e (b) marcadores RAPD produzidos com primer OPA-10 em 
15 indivíduos da população de Trás-os-Montes. 

 

Figura II.3 - Polimorfismo inter-populacional revelado por (a) marcadores ISSR produzidos com o primer 827 
em indivíduos das populações de Vinhais e Serra da Estrela, e (b) marcadores RAPD produzidos com o primer 
OPA-10 em indivíduos das populações de Peneda e Pedra Bela. 
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Análises da variação e diversidade genética 

Para determinar estatisticamente o grau de variação e diversidade genética dentro e entre as 

nove populações de pinheiro-silvestre em estudo, os dados moleculares foram analisados 

usando o software POPGENE 3.2. Infelizmente, devido ao elevado número de loci amplificados 

e limitação do software, não foi possível analisar a combinação de dados ISSR e RAPD. 

Portanto, foi realizada uma análise separada para cada sistema de marcadores. Os resumos das 

análises realizadas para os loci ISSR e RAPD são apresentados na Tabela II.3. 

Tabela II.3 - Resumos de análises estatísticas de variação genética realizadas para os loci ISSR e RAPD 
amplificados nas nove populações de Pinus sylvestris. 

 População 
Média ± desvio padrão 

I h 

ISSR 

Trás-os-Montes 0.681±0.018 0.488±0.018 

Peneda 0.676±0.021 0.483±0.021 

Pedra Bela 0.676±0.025 0.483±0.024 

Vinhais 0.672±0.034 0.480±0.033 

Serra da Estrela 0.674±0.026 0.481±0.025 

Alemanha 0.636±0.087 0.447±0.075 

Puebla de Lillo 0.642±0.074 0.452±0.067 

Montes Universales 0.640±0.073 0.450±0.065 

Suécia 0.637±0.079 0.447±0.068 

Média (189 indivíduos) 0.6907±0.004 0.4975±0.004 

RAPD 

Trás-os-Montes 0.228±0.271 0.150±0.187 

Peneda 0.150±0.252 0.100±0.174 

Pedra Bela 0.155±0.259 0.105±0.180 

Vinhais 0.153±0.251 0.102±0.172 

Serra da Estrela 0.147±0.249 0.098±0.171 

Alemanha 0.172±0.267 0.116±0.186 

Puebla de Lillo 0.178±0.268 0.120±0.185 

Montes Universales 0.151±0.253 0.101±0.175 

Suécia 0.150±0.259 0.102±0.180 

Média (189 indivíduos) 0.351±0.198 0.216±0.148 

I - Índice de informação de Shannon; h - Índice de diversidade genética de Nei (Nei 1973). 
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A diversidade genética de cada população foi destacada pelas estimativas do Índice de Shannon 

(I) e do Índice de Nei (h) com base nos marcadores ISSR, que foram superiores aos baseados 

nos marcadores RAPD (Tab. II.3). Além disso, os índices de Shannon e Nei estimados neste 

estudo são superiores aos relatados por Li et al. (2005) para outras populações de P. sylvestris. 

Na Tabela II.4 são apresentados os resumos da análise da diversidade genética de Nei, das nove 

populações estudadas, fundamentados na base de dados ISSR e RAPD. 

 

Tabela II.4 - Resumos da análise da diversidade genética de Nei realizada para loci ISSR e RAPD amplificados 
nas nove populações de pinheiro-silvestre. 

ISSR 
HT HS GST DST (HT − HS) 

0.4965±0.00001 0.4678±0.0003 0.0578 0.0287 

RAPD 
HT HS GST DST (HT − HS) 

0.2158±0.0238 0.1103±0.0090 0.4890 0.1055 

HT - diversidade genética total; HS - diversidade genética intra-populacional; GST - magnitude relativa de 
diferenciação entre populações; DST - diversidade genética inter-populacional. 

Apesar dos valores estimados mais elevados da diversidade genética total (HT) e intra-

populacional (HS) usando ISSRs, os marcadores RAPD permitiram a estimativa de um valor 

significativo, nomeadamente de 48,90%, de diferenciação entre populações (GST), que mede a 

proporção de diversidade genética que é distribuída entre as populações (Tab II.4). Os RAPDs 

também evidenciaram um valor de DST  de 10,55% que representa o grau de diversidade genética 

inter-populacional (Tab II.4). Embora os dois tipos de marcadores mostrassem altos níveis de 

polimorfismo (Tab II.2), os resultados da análise da diversidade genética sugerem que os 

RAPDs podem ser mais adequados para estudos de diversidade genética e estimativa de 

diferenciação entre as populações desta espécie de pinheiro, dado que os RAPDs produziram 

um número maior de bandas do que os ISSRs. 

Por outro lado, para estudos de variação genética intra-populacional em pinheiro-silvestre, os 

marcadores ISSR são recomendados. Tikhonova (2009) relatou que o estudo do polimorfismo 

intra-populacional fornece mais informações valiosas em termos da compreensão dos 

mecanismos de adaptação da população e auto-manutenção temporal e espacial da espécie. O 

uso de análise multivariada em investigações de polimorfismo intra-populacional permite a 

consideração de diferentes aspetos do pinheiro-silvestre, tais como a diversidade da forma da 
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árvore e condição do povoamento florestal. De acordo com Tikhonova (2009), a estratégia para 

conservar a diversidade do pinheiro-silvestre de povoamentos naturais e plantações deveria 

concentrar-se em grandes populações ou grupos provenientes de noroeste a sudeste (ou seja, ao 

longo do vetor de mudanças de condições hidrotermais), e deveria ser direcionado um ênfase 

especial a populações altamente diversificadas que constituem nichos ecológicos, como os 

encontrados em refúgios (Tikhonova 2009). 

O elevado nível de diversidade genética intra- e inter-populacional das nove populações de 

pinheiro-silvestre sob estudo está claramente refletido na análise de agrupamento do UPGMA 

(Fig. II.4). 

Relações genéticas e análise de agrupamento (clustering) 

Para estimar as relações genéticas entre as populações portuguesas de pinheiro-silvestre e entre 

indivíduos portugueses e estrangeiros da mesma espécie, foram combinadas as matrizes 

binárias de bandas polimórficas para ambos os marcadores ISSRs e RAPDs e construído um 

dendrograma de similaridade genética UPGMA, usando o coeficiente de correspondência 

simples (SM - simple matching coefficient) e algoritmo SAHN (Fig. II.7). 
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Figura II.4 - Dendrograma UPGMA de similaridade genética entre 189 indivíduos de P. sylvestris, pertencentes 
a nove populações, com base na totalidade dos dados de ISSR e RAPD. O coeficiente de correlação cofenética (r) 
para esta matriz foi de 0,9480. 
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O coeficiente de correspondência simples variou de 0,69 a 0,94, correspondendo a 25% de 

similaridade genética entre os 189 indivíduos de P. sylvestris (Fig. II.4). Este valor baixo de 

similaridade genética poderia ser explicado pelo facto de estarmos a estudar P. sylvestris de 

diferentes plantações com alta diversidade genética intra e inter-populacional, como 

anteriormente demonstrado (Tab. II.3 e II.4). No dendrograma de UPGMA, podemos 

considerar dois grupos principais. O primeiro grupo principal inclui quatro subgrupos, I a IV, 

correspondendo aos indivíduos portugueses de pinheiro-silvestre das populações de Peneda, 

Vinhais, Serra da Estrela e Pedra Bela. O segundo grupo principal inclui os restantes cinco 

subgrupos, V a IX, nomeadamente a população portuguesa de Trás-os-Montes e as quatro 

populações estrangeiras (Fig. II.4). 

No entanto, se considerarmos o valor de corte mediano de 0,82 no dendrograma, encontramos 

nove subgrupos que correspondem exatamente ao número de populações/locais em estudo (Fig. 

II.4). Além disso, o elevado coeficiente de correlação cofenética (r = 0,9480) calculado para 

esta árvore UPGMA indica que esta é uma boa representação dos nossos dados moleculares. 

Este dendrograma permite-nos sugerir que ambos os sistemas de marcadores têm especificidade 

suficiente para discriminar indivíduos de P. sylvestris por população, apesar da sua natureza 

dominante e arbitrária. Um estudo anterior já havia demonstrado a fiabilidade destes 

marcadores na avaliação de diversidade genética e relações entre Pinus sp. (Gad e Mohamed 

2012). 

Como mencionado, outro objetivo deste trabalho foi encontrar prováveis proveniências das 

populações portuguesas de pinheiro-silvestre com base nos dados ISSR e RAPD. Este objetivo 

foi parcialmente realizado pela evidência de um relação muito próxima entre as amostras 

alemãs e as da população portuguesa de Trás-os-Montes (ver Fig. II.2 e II.3). No entanto, 

deveriam ser realizados estudos envolvendo indivíduos de pinheiro-silvestre de outros países 

para encontrar prováveis proveniências das populações nas restantes áreas de plantação 

portuguesas. A PCA também revelou elevada percentagem cumulativa da variação genética 

total (83,5%) explicada apenas pelos primeiros três eixos (Fig. II.5). 
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Figura II.5 - Análise de coordenadas (ou componentes) principais em que os três primeiros eixos explicam uma 
percentagem cumulativa de 83,5% da variação total. A PCA revelou uma projeção das amostras alemãs próxima 
das portuguesas, em particular com as de Trás-os-Montes, e três grupos com amostras de pinheiro-silvestre de 
origem estrangeira mais afastados. 

Estrutura genética 

A estatística F de Wright analisa a estrutura das populações subdivididas. Um dos índices 

estatísticos de F é FST ou índice de fixação, que estima a diferença entre a heterozigosidade 

observada e esperada sob condições de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). O intervalo de 

valores para FST varia de 0 (não diferenciação ou sem divergência genética) a 1 (diferenciação 

completa entre o grupo original e seus subgrupos ou fixação para alelos alternativos em 

diferentes subpopulações) (Laurentin 2009). Noutras palavras, estima o grau de diferenciação 

genética entre as populações em termos de frequências alélicas, e foi determinado como: FST = 

1 - (HS / HT) (Laurentin 2009). Assim, para o pool dos dados moleculares e para as várias 

execuções de K (número de populações), variando de 1 a 9, a análise da estrutura realizada, 

usando o software STRUCTURE 2.3, mostrou K = 5 agrupamentos genéticos altamente 

diferenciados (Tab. II.5). 
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Tabela II.5 - Valores médios de FST por grupo alcançados com K = 5 usando o software STRUCTURE 2.3 
baseado no pool de dados ISSR e RAPD. 

Grupo Média FST para K = 5 

I FST_1 = 0.6585 

II FST_2 = 0.5467 

III FST_3 = 0.6357 

IV FST_4 = 0.6101 

V FST_5 = 0.4424 

Todos os valores médios de FST atribuídos a cada grupo foram superiores a 0,25, indicando uma 

diferenciação genética significativa entre populações (forte estrutura genética). Este facto 

poderia ser explicado pela adaptação local (Savolainen et al. 2007). Assim, foram deduzidos 

cinco grupos altamente diferenciados entre os 189 indivíduos de pinheiro-silvestre. À primeira 

vista, poderia ser considerado que estes grupos correspondem às quatro populações estrangeiras 

e um grupo envolvendo todos as portuguesas. Não obstante, os cinco clusters genéticos 

sugeridos pelo STRUCTURE são aqueles que poderiam ser diferenciados se for considerado 

um valor de cut-off de 0,75 no dendrograma de UPGMA (Fig. II.4), nomeadamente um grupo 

constituído pela população de Trás-os-Montes e quatro populações estrangeiras e os restantes 

quatro grupos de populações portuguesas. A análise do STRUCTURE forneceu uma estimativa 

de cinco subgrupos sendo altamente discriminativo sobre a estrutura genética do germoplasma 

em estudo. Como não foi possível usar o POPGENE para analisar a combinação de dados ISSR 

e RAPD, foi usado o STRUCTURE para deduzir a estrutura genética com base no conjunto de 

dados moleculares. Assim, considerando a análise do STRUCTURE, que é mais fiável porque 

é baseado num maior número de marcadores (ISSRs e RAPDs), poderemos dizer que a 

população de Trás-os-Montes deve ser considerada separada das restantes populações 

portuguesas, e estes resultados devem ser levados em consideração nas futuras estratégias de 

conservação de recursos genéticos e uso de germoplasma para reflorestamento. Por outro lado, 

todas as populações portuguesas de P. sylvestris mostraram uma alta diversidade genética, 

inter- e intra-populacional, o que reforça a importância do desenvolvimento de esforços para a 

sua conservação. 
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6. Conclusões 

A combinação dos marcadores moleculares utilizados possibilitou a discriminação dos 

indivíduos em estudo por população/área de distribuição, evidenciando uma forte estrutura 

genética deste germoplasma. Todas as populações portuguesas exibiram um elevado nível de 

diversidade genética, intra- e inter-populações, embora a diversidade dentro das populações 

fosse superior. A população da Alemanha foi a que mais se aproximou geneticamente das 

populações portuguesas, particularmente das populações de Trás-os-Montes, sugerindo ser uma 

proveniência provável destas populações. Entre as populações estrangeiras, a da Suécia foi a 

que mais se distanciou geneticamente das populações portuguesas.  

Com base na nossa pesquisa, acreditamos que o uso deste germoplasma altamente diverso do 

ponto de vista genético, com elevado potencial de adaptação e plasticidade, pode ser usado para 

arborização noutros países, particularmente em localidades com fatores ambientais que limitam 

a sobrevivência da P. sylvestris.
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2 Os resultados apresentados neste capítulo estão incluídos nos seguintes artigos: 

Fernandes C, Gaspar MJ, Pires J, Alves A, Simões R, Rodrigues JC, Silva ME, Carvalho A, Brito JE, 
Lousada JL (2017). Physical, chemical and mechanical properties of Pinus sylvestris wood at five sites 
in Portugal. iForest 10: 669-679. DOI: 10.3832/ifor2254-010 

Fernandes C, Gaspar MJ, Pires J, Silva ME, Carvalho A, Brito JE, Lousada JL (2017). Within and 
between-tree variation of wood density components in Pinus sylvestris at five sites in Portugal. European 
Journal of Wood and Wood Products, 75: 511-526. DOI: 10.1007/s00107-016-1130-2 
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1. Introdução 

A P. sylvestris L. tem uma ampla distribuição natural em toda a Eurásia, desde o nível do mar 

até 2500 m de altitude, em diferentes tipos de solo e áreas com precipitação média anual 

variando entre 500 e 2000 mm e temperaturas extremas de -40 a 35° C. Esta amplitude tão 

grande de condições ecológicas é refletida pela alta variabilidade da sua madeira em termos de 

densidade, força, conteúdo de extratáveis e aparência de madeira (Verkasalo e Leban 2002, 

Peltola et al. 2009, Auty et al. 2014).  

Portugal representa o limite mais sudoeste da distribuição natural do pinheiro-silvestre, no 

entanto, existem no país grandes lacunas no conhecimento das características da sua madeira. 

Além de que, nos últimos anos, a redução de espécies resinosas em áreas florestadas 

portuguesas tem causado fortes restrições para o abastecimento das indústrias da madeira. Neste 

cenário, para ir ao encontro das exigências da procura de madeira, é desejável um futuro 

aumento de povoamentos de P. sylvestris em Portugal, através de reflorestamento de regiões 

montanhosas, especialmente nas elevações mais altas, onde outras espécies como a P. pinaster 

mostram um reduzido vigor e rentabilidade e onde o risco de ataques de nemátode de pinheiro 

(Bursaphelenchus xylophilus Nickle) é mais baixo. 

Apesar de hoje em dia haver alternativas ao uso da madeira, em determinadas situações, a sua 

utilização continua a ser de grande procura, dado o seu carácter de bem renovável, acrescido 

do facto de constituir matéria-prima de fácil laboração e transformação. 

A madeira é um material biológico complexo resultante da acumulação de matéria proveniente 

da atividade biológica da árvore, cujas características dependem da ação de vários fatores 

internos e externos (Nepveu 1991). É formada através de adições sucessivas de anéis de 

crescimento (xilema secundário) que se formam a partir do câmbio vascular e que são 

característicos das plantas com crescimento secundário. Estruturalmente, este xilema 

secundário pode ser descrito como um material composto natural, constituído por conjuntos de 

tubos flexíveis de celulose e hemiceluloses, ligados entre si e mantidos hirtos e rígidos pela 

lenhina (Pereira et al. 2003, Pot et al. 2002). No entanto, esta simples definição oculta o facto 

de a madeira ser também altamente complexa, consistindo em diferentes tipos de células 

compostos numa intrincada e altamente variável estrutura tridimensional. É anisotrópica, uma 

vez que as suas propriedades variam dependendo da direção do eixo considerado, mas também 
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ortotrópica, pois tem propriedades únicas e independentes em três planos de simetria 

mutuamente ortogonais (perpendiculares). A sua anisotropia promove a variação das 

propriedades da madeira, como consequência do crescimento cambial desigual e orientação das 

suas fibras (Madsen 1992, Winandy 1994, Jiang and Lu 2009). Diferencia-se dos outros 

materiais estruturais pelas suas características, destacando-se, entre outras, a sua grande 

variabilidade (Zobel e van Buijtenen 1989). 

Como resultado da atividade fisiológica de cada árvore, a estrutura da madeira é fortemente 

influenciada por fatores genéticos, controlados internamente e fatores ambientais específicos 

(Zobel e van Buijtenen 1989, Zobel e Jett 1995). É frequente ocorrerem interações entre o 

potencial genético da árvore e a influência exercida pelo ambiente, para criar determinado tipo 

de madeira (Lousada 2000). Portanto, uma alta variabilidade inerente será induzida, resultando 

no aparecimento de diferentes padrões de variação nas propriedades da madeira (Knapic et al. 

2007).  

A elevada variabilidade da madeira é um dos maiores problemas que as indústrias utilizadoras 

deste material enfrentam nos dias de hoje, sendo desejável eliminar essa variabilidade. No 

entanto, parece improvável que este problema seja eliminado, pelo simples facto de que a 

anisotropia da madeira é um inevitável resultado do modo como o crescimento das árvores se 

processa (Barnett e Jeronimidis 2003). Além do mais, é essa mesma variabilidade natural que 

dá origem à diversidade de recursos lenhosos disponíveis e às propriedades de madeira, 

específicas ou mesmo únicas, sobre as quais muitos produtos finais se baseiam (Parham e Gray 

1984). 

Contudo, a variabilidade da madeira, que ocorre não só na mesma espécie como entre árvores, 

como também dentro da própria árvore, é uma via de dois sentidos. Embora possa afetar o seu 

processo e uso, ao não permitir uma previsão precisa do desempenho da madeira, confere a este 

material um grande potencial de melhoramento e é a chave para as suas diversas aptidões e que 

torna possível a escolha da espécie/madeira que melhor se adapte a determinado uso final. 

Compreender essa variabilidade, nomeadamente as suas causas e controlo, é de importância 

crítica para melhorar a qualidade, processamento e uso da madeira (Zobel e Van Buijtenen 

1989, Zobel e Jett 1995, Pot et al. 2002, Koga e Zhang 2004).  

A madeira é assim um registo permanente de interações entre o genótipo e o ambiente, que 

ocorreram ao longo de muitos anos, dentro de um sistema biológico altamente versátil e com 
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grande plasticidade fenotípica (Savidge 2003). Por isso só poderá ser possível levantar 

hipóteses, quanto às causas da produção de diferentes tipos de madeira, até ser adquirido o 

conhecimento correto da fisiologia das árvores (Lousada 2000). 

Para obter o potencial máximo da madeira e dos produtos lenhosos é necessário que estes 

tenham qualidade. A qualidade da madeira resulta principalmente da estrutura física e química 

das paredes celulares das suas fibras componentes (Barnett e Jeronimidis 2003). O número 

relativo de traqueídos de paredes finas e espessas na madeira de resinosas tem um impacto 

importante nas suas características, que muitas vezes ditam o uso final da madeira (Parham e 

Gray 1984). Qualquer perturbação ao normal processo de crescimento ou à forma da árvore 

poderá induzir uma alteração da sua estrutura anatómica que, por sua vez, levará a uma 

modificação da qualidade da madeira e da sua aptidão (Lousada 2000). Assim, podemos ver a 

qualidade da madeira em três perspetivas (Savidge 2003). A primeira refere-se à qualidade em 

relação ao cumprimento das necessidades fisiológicas únicas de cada árvore, particularmente 

no que diz respeito à árvore sobreviver e completar o seu ciclo de vida de forma frutífera. A 

segunda prende-se com a contribuição da madeira para a saúde e o funcionamento do seu 

ecossistema florestal (ou plantação), portanto, também para a biosfera e o clima perto do solo. 

A última perspetiva diz respeito à utilidade da madeira ao serviço da humanidade. No essencial, 

os tipos e proporções de vários tipos de células num determinado pedaço de madeira são 

responsáveis pelo conceito geral do que é amplamente referido como a qualidade da madeira. 

No entanto, a qualidade da madeira é um termo arbitrário porque é empregue para descrever a 

aptidão geral de uma determinada matéria-prima lenhosa para uma aplicação final muito 

específica (Larson 1969). Assim, na perspetiva da utilidade humana, a qualidade da madeira só 

poderá ser definida em função da aplicação pretendida, ou seja, de acordo com o produto final.  

O termo “qualidade da madeira” refere-se frequentemente ao efeito cumulativo das 

características da madeira em determinados produtos, ou seja, ao arranjo específico das 

propriedades da madeira mais adequado para determinado uso ou fim específico (Zobel e van 

Buijtenen 1989). A qualidade da madeira é então um conceito multifacetado, dependendo das 

propriedades físicas (densidade da madeira, estabilidade dimensional), químicas (composição 

e teor de celulose, hemiceluloses e lenhina), anatómicas (morfologia da célula de madeira) e 

mecânicas (módulo de elasticidade e rutura) da madeira (Zobel e Van Buijtenen 1989, 

Steffenrem et al. 2007). 
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Compreender a relação entre estas propriedades, físicas, anatómicas, químicas e mecânicas da 

madeira, é importante para determinar qual combinação das suas propriedades é a mais 

adequada para um produto final específico. As correlações fenotípicas entre propriedades 

servem como uma medida de proximidade da relação entre duas características observadas 

(fenotípicas). Tal associação pode ser inerente (isto é, ter um base genética), uma resposta às 

condições ambientais (isto é, devido à aclimatação), ou uma combinação de ambos (Abdel-

Gadir et al. 1993, Poke et al. 2006). 

Segundo Savidge (2003), vários autores referem como a densidade da madeira e outras 

propriedades qualitativas da madeira, podem ser manipuladas através de práticas silvícolas e 

muitos outros consideraram explorar a plasticidade fenotípica através da silvicultura. Entre os 

exemplos conta-se o da irrigação, que pode aumentar grandemente o rácio de lenho de 

primavera/verão de coníferas de zonas temperadas, prevenindo a entrada do câmbio em 

dormência durante o período de crescimento cambial em meados do final do verão. 

O melhoramento florestal é outra ferramenta usada para incrementar a qualidade da madeira, 

simultaneamente com o aumento do crescimento em altura (que promove a formação de lenho 

adulto) (Zobel e Van Buijtenen 1989). Embora os ganhos sejam substanciais, a redução da idade 

de corte pode levar a mudanças significativas na qualidade da madeira (Zobel e Talbert 1984). 

Segundo os últimos autores, não é possível obter ganhos sempre crescentes pelo uso da 

genética, sem consideração adequada pelas práticas florestais essenciais. Tal como qualquer 

outro ser vivo, as árvores são influenciadas por certos fatores que limitam tanto a sua 

produtividade como a qualidade. Hoje em dia, um dos fatores limitantes mais importantes é o 

potencial genético das árvores utilizadas. Contudo, à medida que as árvores melhoradas vão 

sendo disponibilizadas, outros fatores, necessários para o crescimento da árvore, continuarão a 

limitar o seu crescimento, independentemente do quão excelente o potencial genético das 

árvores possa ser. Sendo assim, não será possível obter continuamente grandes ganhos da 

genética, sem corrigir quaisquer fatores no ambiente que podem, presente ou futuramente, ser 

limitantes. Só se poderá tirar partido do potencial genético total das árvores se o ambiente em 

que estão inseridas for o mais apropriado às suas exigências. 
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2. Princípios fisiológicos da formação do lenho 

2.1. Estrutura do lenho 

Os troncos de plantas lenhosas têm várias funções, entre elas o suporte da copa, o 

armazenamento e condução de água, hidratos de carbono e minerais e o transporte de alimentos 

e hormonas, usados para o crescimento ou armazenados para uso futuro. 

Macroscopicamente, o tronco de uma árvore adulta pode ser dividido em várias camadas (Fig. 

III.1), nomeadamente a casca, o floema, o câmbio, o xilema e a medula. O floema é responsável 

pelo transporte descendente dos produtos fotossintetizados pela copa a todas as partes da árvore. 

O xilema é a madeira em si, podendo ser dividido em duas subcamadas, borne e cerne. O 

primeiro corresponde à parte ativa da madeira, permitindo o transporte ascendente de água e 

minerais das raízes ao resto da árvore, o armazenamento de nutrientes, para além da função de 

suporte. O cerne corresponde às células que mudaram, tanto quimicamente quanto fisicamente, 

perdendo a sua função biológica ativa e servindo principalmente de suporte à árvore e 

armazenamento de resinas e outros extratáveis. Entre o floema e o xilema situa-se o câmbio, 

que é a única camada responsável pela formação de novas células (Winandy 1994). 

 

Figura III.1- Representação esquemática da estrutura macroscópica de um tronco de uma árvore adulta. 

A madeira é o principal tecido condutivo e mecânico (ou de suporte) da árvore, e é em grande 

parte responsável pela translocação ascendente, de água e minerais, do sistema radicular para a 

copa ativa da árvore (Parham e Gray 1984). 
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A madeira (xilema secundário) é produzida por uma sucessão de etapas, incluindo a divisão 

celular, expansão celular (alongamento e expansão radial), espessamento da parede celular 

(envolvendo celulose, hemiceluloses, proteínas da parede celular e biossíntese e deposição de 

lenhina), morte celular programada e formação de cerne (Plomion et al. 2001). 

Na maioria dos troncos das resinosas, os elementos longitudinais do xilema consistem 

principalmente em traqueídos. Os traqueídos são células alongadas, com forma 

quadrada/retangular em corte transversal, com extremidades pontiagudas, paredes celulares 

secundárias espessas e sem conteúdo celular vivo na maturidade. Estão organizados de uma 

forma em que as extremidades se sobrepõem a células adjacentes. Estão dispostos em camadas 

radiais bem alinhadas, que refletem o padrão das células cambiais fusiformes a partir das quais 

são derivadas. As paredes dos traqueídos axiais têm perfurações que facilitam o movimento da 

água entre células adjacentes (Parham e Gray 1984, Savidge 2003, Pallardy 2007).  

Seja de origem primária ou secundária, o xilema funciona em grande parte na condução 

ascendente e no suporte mecânico, e o floema atua como um canal condutor para o movimento 

descendente de produtos da fotossíntese e hormonas, das folhas e rebentos. Tanto o xilema 

como o floema também funcionam no armazenamento destes produtos, que ocorre em grande 

parte em células do parênquima (Parham e Gray 1984). Estes elementos do xilema, orientados 

horizontalmente, são células pequenas, não fibrosas e possuem funções especiais de 

armazenamento ou de secreção. O parênquima também compõe a maioria das regiões de tecido 

lenhoso, referidas coletivamente como raios da madeira (unisseriados e/ou parcialmente ou 

totalmente bisseriados). Além das suas funções de armazenamento ou secreção, as células de 

parênquima de raios também funcionam no transporte radial de produtos fotossintetizados e 

bioquímicos, do floema e da zona cambial para o interior (Parham e Gray 1984). Para além de 

parênquima de raios, os raios também podem conter traqueídos de raios. A presença e/ou o tipo 

de traqueídos de raios por vezes é uma ferramenta de diagnóstico muito útil na identificação de 

um determinado género ou espécie de madeira (Parham e Gray 1984). Intercalados também 

estão os canais de resina orientados axialmente e horizontalmente, que são espaços 

intercelulares de desenvolvimento pós-cambial, em vez de elementos celulares (Parham e Gray 

1984, Savidge 2003, Pallardy 2007). Esses canais estão alinhados com células de parênquima 

especializado, chamadas células epiteliais, responsáveis pela secreção, no canal, de uma 

substância chamada de oleorresina. Os canais de resina também se desenvolvem como resposta 
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a lesões ou trauma. Estão contidos em raios multisseriados especiais, chamados de raios 

fusiformes, devido à sua forma de fuso em corte tangencial (Parham e Gray 1984). 

Sendo a madeira um material anisotrópico e ortotrópico, as suas propriedades vão variar nos 

três planos de simetria mutuamente ortogonais (perpendiculares). O eixo longitudinal (L) é 

paralelo à direção da fibra (fio da madeira), o eixo radial (R) é perpendicular à direção do fio e 

normal para os anéis de crescimento, e o eixo tangencial (T) é perpendicular à direção do fio e 

tangente aos anéis de crescimento (Fig. III.2) (Winandy 1994). 

 

Figura III.2 - Planos de simetria de um tronco. 

2.2. Meristemas vasculares 

A formação de madeira nas árvores é um aspeto integrante do crescimento total da árvore e 

inclui não apenas aumentos nos diâmetros do tronco, ramos e raízes, mas também o 

alongamento destas principais partes da árvore (Parham e Gray 1984). As diferentes partes das 

árvores crescem a taxas diferentes e muitas vezes em diferentes épocas do ano (Pallardy 2007).  

Todo o crescimento macroscópico ou visível é o resultado da atividade de zonas celulares 

especializadas chamadas meristemas, ou tecidos meristemáticos, sendo a palavra derivada do 

Grego meristos, que significa divisível (Esau 1977, Parham e Gray 1984, Pallardy 2007).  

Os tecidos vasculares (especializados) são produzidos a partir de meristemas vasculares, cujas 

células mantêm a capacidade de dividir e multiplicar-se continuamente, produzindo células 

derivadas ou células filhas de um determinado tipo (por exemplo, madeira ou casca) a partir de 

apenas uma célula inicial, que permanece no meristema (Parham e Gray 1984, Pallardy 2007). 
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Árvores em desenvolvimento contém dois tipos de meristemas principais: meristemas apicais 

ou terminais e meristemas laterais (Parham e Gray 1984, Pallardy 2007). Meristemas apicais 

estão localizados nas extremidades de todos os troncos e ramos. Em plântulas ou árvores muito 

jovens, os meristemas apicais são responsáveis essencialmente por todo o crescimento de 

rebentos no tronco e da raiz, sendo chamado de crescimento primário (Parham e Gray 1984).  

Durante o primeiro ano de crescimento da plântula, é iniciado um meristema lateral na maioria 

dos principais rebentos e raízes (Parham e Gray 1984). Este meristema lateral primário, ou 

procâmbio produz floema e xilema primários no embrião e em partes jovens dos rebentos e 

raízes (Aloni 2013). Estes tecidos iniciais ou primários, são os únicos tecidos circulatórios da 

árvore até serem complementados, em partes mais antigas da árvore, pelo xilema secundário e 

pelo floema secundário do câmbio vascular (Parham e Gray 1984). 

O câmbio vascular é então um meristema lateral secundário, derivado do procâmbio, que por 

sua vez deriva do meristema apical (Larson 1994). O câmbio é uma fina bainha circunferencial 

de células, responsável pela construção de todo o tecido lenhoso, inicial e posterior (Parham e 

Gray 1984). Desenvolve-se continuamente entre o xilema e floema primários, nas partes mais 

antigas do tronco, ramos e raízes lenhosas, produzindo madeira ou xilema secundário para o 

interior, ou seja, em direção ao centro da árvore (centriptamente), e floema secundário ou o 

tecido de casca interior para o lado de fora (centrifugamente) (Parham e Gray 1984, Fahn 1990, 

Larson 1994, Pallardy 2007). 

O aumento do diâmetro dos troncos das árvores ocorre principalmente a partir da atividade 

meristemática no câmbio. A atividade cambial garante a vida perene das árvores através da 

renovação regular do xilema funcional e do floema. 

O câmbio é composto por dois tipos de células morfologicamente distintas e grandemente 

vacuolizadas: iniciais fusiformes alongadas, que dão origem a células orientadas axialmente 

dentro do xilema e do floema (traqueídos nas coníferas), e iniciais radiais pequenas e quase 

isodiamétricas, que geram sistemas celulares horizontais como os raios, essenciais para a 

translocação de nutrientes entre o floema e o xilema (Plomion 2001, Savidge 2003, Fromm 

2013). 

Devido à dificuldade em identificar a(s) camada(s) unisseriada(s) do câmbio, tem sido frequente 

usar o temo "zona cambial" para se referir a toda a zona das células divisoras, abrangendo não 
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só as células iniciais cambiais, como também as suas derivadas vizinhas ainda não 

diferenciadas, as células mãe do xilema e do floema, ou iniciais do xilema e floema (Tsoumis 

1968, Panshin e de Zeeuw 1980, Parham e Gray 1984, Fahn 1990, Larson, 1994, Pallardy 2007).  

A zona cambial tem duas funções principais: divisão celular e definição de padrões de 

diferenciação. As iniciais cambiais mantêm o potencial de se diferenciar em células mãe de 

xilema ou floema. No entanto, dividem-se de um modo relativamente infrequente, devido à 

importância de manter um estado indiferenciado (Fromm 2013). 

2.3. Divisão celular no câmbio 

No câmbio ocorrem dois tipos de divisões celulares, a aditiva e a multiplicativa. A aditiva 

envolve a divisão periclinal (plano tangencial) das iniciais cambiais fusiformes, de uma forma 

dependente da posição: no lado interno, elementos do xilema e no lado externo, as células do 

floema. Dentro de cada camada de células do floema e do xilema, uma célula inicial permanece 

no câmbio e dá origem a células filhas. Essas células-filhas tornam-se ou células mãe do xilema 

ou do floema, que por sua vez se dividem para produzir células do xilema e do floema 

secundário (Plomion 2001, Pallardy 2007, Fromm 2013).  

As iniciais fusiformes exibem divisões periclinais mais altas do que as iniciais radiais, que se 

expandem numa direção radial para acompanhar o crescimento radial incremental. A relação 

entre as iniciais radiais e fusiformes depende principalmente das espécies. Com o aumento da 

idade e a dilatação cambial, as iniciais fusiformes podem diferenciar-se em iniciais de raios, a 

fim de manter o rácio específico da espécie, entre elas, constante (Fromm 2013). 

A nova parede que precisa ser formada, durante a divisão celular periclinal, é muito grande e, 

portanto, a taxa de biossíntese da parede celular é extremamente alta na zona cambial ativa. As 

altas taxas de formação de células do xilema também se correlacionam com um alto número de 

células cambiais (Gregory 1971, Uggla et al. 1998), porque estas diferenciam-se em células de 

madeira. Na maioria das espécies, as células mãe do xilema dividem-se mais do que as células 

mãe do floema, para além do facto que os tecidos mais velhos de floema vão sendo 

comprimidos, o que explica a considerável desproporção existente entre a quantidade de xilema 

e floema produzidos (Plomion et al. 2001, Fromm 2013). 
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A adição de novas células vai provocar um aumento do diâmetro do xilema secundário e 

consequentemente deslocar o câmbio para o exterior. Para poder continuar a envolver o xilema 

de um modo contínuo e para que não ocorra o encurtamento das iniciais fusiformes, o câmbio 

tem de aumentar o seu perímetro (Lousada 2000). Para atingir esse fim, o câmbio vai sofrer 

divisões multiplicativas que envolvem divisões anticlinais (plano radial) das iniciais fusiformes, 

para produzirem células filhas semelhantes às células mãe e proporcionarem uma expansão 

harmoniosa da circunferência do câmbio. Novas iniciais de raios são formadas por divisões 

anticlinais das iniciais fusiformes (Larson 1994, Plomion et al. 2001, Pallardy 2007).  

As divisões periclinais são mais frequentes do que as anticlinais. No caso das gimnospérmicas, 

o câmbio sofre divisões anticlinais pseudotransversas (divisão ao longo de uma parede

anticlinal oblíqua) e seguidamente ocorre um crescimento intrusivo apical (deslizamento de 

uma célula sobre a outra) (Panshin e de Zeeuw 1970, Tsoumis 1991). Como consequência 

destas divisões, as extremidades das células aparecem dispostas num padrão irregular, quando 

vistas tangencialmente. Isto permite o transporte a longa distância de água de célula para célula 

através de poros nas paredes radiais, facto que não seria possível se as extremidades de células 

não se sobrepusessem. Este facto também proporciona uma força muito maior ao longo do fio 

da madeira (Butterfield 2003).  

Assim, tanto o número de células mãe do xilema como a duração do ciclo celular nessas células 

são importantes para a taxa de produção de madeira. Em várias espécies de coníferas, por 

exemplo, a duração média mais curta das células cambiais fusiformes ao longo da zona cambial 

está na faixa de 7-11 dias (Mellerowicz et al. 2001). Tanto o número de células mãe quanto a 

taxa da sua divisão pode ser controlada por mecanismos independentes. Como as propriedades 

da parede celular variam entre as células cambiais e suas derivadas próximas, o destino das 

células parece ser determinado num estágio inicial (Catesson e Roland 1981, Catesson 1994). 

2.4. Diferenciação de Derivados Cambiais 

Todas as células da zona cambial estão vivas. Os derivados recentes de xilema podem funcionar 

como células mãe, por um período de tempo, dividindo-se para formar outros derivados. No 

entanto, no caminho para se tornarem elementos lenhosos adultos, estas células serão 

submetidas a uma especialização celular que conduzirá eventualmente à morte celular (Parham 

e Gray 1984). Durante a diferenciação celular, a maioria dos derivados cambiais são alterados 
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morfologica e quimicamente em elementos especializados de vários sistemas de tecido 

(Pallardy 2007). 

A partir do momento em que se libertam das células mãe cambiais, as células do xilema e do 

floema vão passar por uma série de processos que começa com a diferenciação celular, onde é 

determinado o tipo de célula em que se vão tornar (traqueído, fibra, raio, etc.), seguido de 

crescimento/expansão celular, em que ocorre o aumento do seu comprimento e diâmetro radial 

(Savidge 2003, Pallardy 2007). Durante as fases de divisão e expansão do desenvolvimento 

celular, a parede celular é um envelope fino, deformável e extensível de material, referido como 

parede celular primária (Parham e Gray 1984). Perto da conclusão da expansão da parede 

primária e depois do início do desenvolvimento de pontuações perfuradas, inicia-se o processo 

final de maturação/espessamento celular, com a deposição geral de polissacarídeos para a 

construção da parede celular secundária (Parham e Gray 1984, Savidge 2003, Pallardy 2007). 

Possivelmente ainda na construção da parede secundária, dá-se o início da fase de lenhificação, 

onde a lenhina é depositada e incrustada no tecido lenhoso, nomeadamente nas regiões 

intercelulares ou lamela média (Parham e Gray 1984). Na fase final de maturação, os traqueídos 

perdem os protoplastos tornando-se biologicamente inativos (Savidge 2003, Pallardy 2007). 

Apenas um número relativamente pequeno de células lenhosas retém um protoplasto viável 

depois de sair da zona cambial e de diferenciação, nomeadamente as células do parênquima 

(Parham e Gray 1984).  

O processo global de produção de células lenhosas é influenciado por inúmeros fatores, entre 

eles os genéticos e climáticos, nomeadamente o fotoperíodo e condições do solo da floresta. 

Estes fatores climáticos estão apenas indiretamente envolvidos no controlo do desenvolvimento 

celular, no entanto afetam diretamente a copa da árvore (as folhas e rebentos) e a esta, por sua 

vez, exerce influência direcionada nas atividades da zona cambial, incluindo a forma e número 

de derivados produzidos (Parham e Gray 1984). 

2.5. Parede celular 

Numa célula lenhosa adulta, a celulose é a substância esquelética básica da parede de celular 

de madeira. Aparece agregada em unidades de estrutura maiores chamadas fibrilas elementares 

que, por sua vez, se agregam para formar entidades semelhantes a um fio conhecidas como 

microfibrilas. Estas são facilmente observáveis no microscópio eletrónico e geralmente são 
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encontradas em entidades ainda maiores que podem ser rotuladas como macrofibrilas (Parham 

e Gray 1984). 

As paredes da maioria das células adultas do xilema consistem numa parede primária fina e 

numa parede secundária grossa e uma lamela média amorfa (Fig. III.3). A orientação das 

microfibrilas de celulose nessas várias camadas de parede varia consideravelmente e afeta 

fortemente as propriedades da parede celular (Butterfield 2003, Pallardy 2007).  

 

Figura III.3 - Representação esquemática da estrutura de células adultas de xilema (adaptado de Plomion et al. 
2001). 

A parede primária forma-se na divisão celular no câmbio e engloba o protoplasto durante o 

crescimento superficial da célula (Pallardy 2007). É a parte mais externa da parede celular, 

normalmente muito fina, permanecendo plástica antes da deposição da parede secundária 

(Butterfield 2003). A parede primária não é lamelada e tende a ter microfibrilas vagamente 

compactadas (Pallardy 2007). As suas microfibrilas de celulose formam uma rede aleatória, 

irregular e entrelaçada, que facilitam o alargamento das células, durante a fase de expansão do 

desenvolvimento celular (Parham e Gray 1984). Como consequência desta extensão 

permanente o ângulo predominante da microfibrilas de celulose é aleatório, exceto nos cantos 

das células. As microfibrilas estão ligadas ao complexo matricial de hemiceluloses e material 

pectíneo. A parede primária também se torna lenhificada após deposição de parede secundária 

(Butterfield 2003). 

A parede celular secundária é depositada na parede primária em três camadas distintas, 

nomeadamente a S1, S2 e S3 (Parham e Gray 1984, Savidge 2003, Pallardy 2007). Esta parede 
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é iniciada no final da fase de expansão celular e é composta por muitas lamelas, cada uma com 

uma orientação específica. As lamelas são organizadas em camadas de parede distinguíveis 

(Parham e Gray 1984). É constituída por uma componente fibrilar, celulose, além de substâncias 

incrustadas, principalmente lenhina, mas também hemiceluloses, pectinas e pequenas 

quantidades de proteínas e lipídios (Pallardy 2007). As microfibrilas de celulose são colocadas 

por deposição sucessiva de camada sobre camada (aposição) num padrão que tem uma clara 

relação com o citoesqueleto celular (Chaffey et al. 1999, 2000). Em contraste, a lenhina e outras 

substâncias incrustantes são depositadas dentro da estrutura de celulose por intussusceção 

(Torrey et al. 1971). A quantidade de lenhificação varia entre os grupos de plantas e espécies, 

células e diferentes partes da mesma célula. Os traqueídos das gimnospérmicas adultas e os 

vasos de angiospérmicas são fortemente lenhificados, mas as fibras traqueídos e as fibras 

libriformes das angiospérmicas apresentam pouca deposição de lenhina (Pallardy 2007). 

A estrutura da parede celular do traqueído determina as propriedades mecânicas e físicas das 

madeiras de coníferas. Sendo a mais espessa e com o menor ângulo de microfibrila, a camada 

S2 tem sido objeto de pesquisas consideráveis, dado o seu significado para as propriedades da 

madeira, nomeadamente a densidade e propriedades mecânicas (Butterfield 2003, Parham e 

Gray 1984). Embora sejam muitos os fatores que determinam a densidade da madeira, esta é, 

pela sua própria definição, grandemente influenciada pela espessura da parede e diâmetro 

celular, que por sua vez irão influenciar a rigidez da madeira (Panshin e de Zeeuw 1970, 

Fonseca 1989). O ângulo das microfibrilas de celulose da camada S2 é definido como o ângulo 

entre a mais provável orientação das microfibrilas de celulose e o eixo longo da célula (Evans 

1998) e é um fator crítico, determinando as propriedades mecânicas da madeira (Bendtsen e 

Senft 1986). Governa duas características da madeira, nomeadamente a rigidez axial (Cave 

1968, 1969) e a retração longitudinal (Harris e Meylan 1965). A camada S2 suporta a maior 

parte da carga axial nos traqueídos, tendo o ângulo médio de microfibrilas S2 uma relação 

inversa com a rigidez axial da célula (Butterfield 2003). 

Estritamente falando, a lamela média é uma região intercelular que adere as paredes das células 

adjacentes juntas. Na expansão e diferenciação de células, esta zona compreende 

principalmente compostos pépticos. Em tecidos completamente diferenciados, a lenhina 

compreende uma percentagem significativa da lamela média (Butterfield 2003). 
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2.6. Influências das hormonas no crescimento cambial 

Várias moléculas sinalizadoras, tais como as hormonas vegetais presentes na zona cambial, 

estimulam a reativação e divisão cambial e diferenciação do xilema. As hormonas ou seus 

precursores são sintetizados em vários locais e movem-se através de vias de transporte 

específicas para locais onde regulam o crescimento e a diferenciação celular (Aloni 2013). 

As principais classes de hormonas de crescimento de plantas que ocorrem naturalmente incluem 

auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abcísico e etileno, que regem o crescimento e 

desenvolvimento da planta em concentrações muito inferiores às dos nutrientes. Além disso, 

vários iões, nomeadamente o cálcio, têm um papel importante na reativação do câmbio. 

Igualmente, vários outros compostos endógenos, incluindo compostos aromáticos, também 

influenciam o crescimento, muitas vezes por interação com hormonas (Pallardy 2007). 

O ácido indol-3-acético (IAA) é a auxina natural mais comum (Aloni 2001, Pallardy 2007). 

Auxinas endógenas, produzidas nos gomos terminais e folhas jovens desempenham um papel 

muito importante na formação do lenho, mais precisamente na regulação da atividade cambial 

(Aloni 2013). Estão envolvidas em diferentes graus numa ampla variedade de respostas 

fisiológicas que influenciam o crescimento das plantas. Estas incluem a promoção do aumento 

de células, divisão celular, diferenciação de tecidos vasculares, iniciação da raiz, dominância 

apical, fototropismo, senescência, abscisão de folhas e frutos, floração e amadurecimento de 

frutos (Pallardy 2007). As giberelinas, nomeadamente o ácido giberélico (GA), produzido em 

folhas adultas promovem o alongamento, regulam a atividade cambial e induzem a formação 

de traqueídos longos. 

No entanto, a maior parte dos processos fisiológicos são regidos pela ação, simultânea ou 

sequencial, de dois ou mais grupos de hormonas. Embora o IAA seja necessário para a ativação 

do câmbio, é a sua ação conjunta com o GA que vai promover a divisão das células cambiais e 

a sua diferenciação. Da mesma forma, as citocininas necessárias à expansão dos gomos 

terminais, combinadas com o IAA e o GA, bem como com o ácido abcísico e o etileno, irão 

promover o crescimento rápido dos rebentos (Little e Pharis 1995). 

O estado fitossanitário das árvores vai também influenciar a duração e a taxa de traqueídos 

produzidos. Copas mais vigorosas produzem mais auxinas, nas suas folhas jovens, e mais 

giberelinas bioativas, nas suas folhas adultas. O efeito sinergético destas duas hormonas 
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promove a atividade cambial e aumenta a produção de traqueídos. Juntamente com a elevada 

produção hormonal, uma copa maior também providencia conteúdos de açúcares mais elevados 

(Deslauriers et al. 2009). 

2.7. Sazonalidade do crescimento cambial 

Em latitudes temperadas, a produção de células lenhosas ocorre apenas durante uma parte de 

cada ano (nos meses primavera, verão e outono), onde as árvores crescem de forma sincronizada 

com as estações do ano e são capazes de suportar períodos desfavoráveis para o crescimento 

através de dormência. Mudanças bem coordenadas na estrutura celular, fisiologia e o 

metabolismo das células cambiais definem a transição entre o estado ativo e dormente. 

Alterações no fotoperíodo, disponibilidade hídrica e temperatura são os sinais ambientais 

dominantes que regulam o ciclo sazonal de crescimento - dormência (Fromm 2013). 

Apesar de os mecanismos fisiológicos de formação do lenho ainda não estarem completamente 

esclarecidos, há indícios de que os mecanismos que regulam o diâmetro e o espessamento da 

parede celular são fisiologicamente independentes, embora ambos tenham origem na copa das 

árvores (Larson, 1994, Zobel e Van Buijtenen 1989, Lousada 2000). 

No início da estação de crescimento, com temperatura e fotoperíodo favoráveis, o estímulo 

hormonal induzido pelos gomos em desenvolvimento vai ativar o câmbio dormente, que 

começa a produzir as primeiras células de xilema da camada de crescimento. A presença de 

grandes quantidades de auxinas nesta fase, aliada a uma grande disponibilidade hídrica, vai 

permitir a plastificação da parede celular, possibilitando uma rápida expansão por ação da 

pressão de turgescência. Assim, as células produzidas nesta fase vão possuir lúmenes de grande 

diâmetro. À medida que a estação de crescimento se aproxima do final, o teor de auxinas 

começa a diminuir, não sendo suficiente para a plastificação da parede celular, o que resulta 

numa redução da expansão radial e à formação de células com lúmenes de menor diâmetro 

(Zobel e van Buijtenen 1989, Larson, 1994, Lousada 2000, Plomion 2001, Martinez-Meier et 

al. 2008). O decréscimo do diâmetro radial dos traqueídos começa na parte inferior do tronco, 

devido à maior distância aos órgãos foliares da copa que são a fonte de produção auxínica, 

progredindo para as zonas mais elevadas do tronco. Em zonas mais próximas da copa as células 

são produzidas com elevado diâmetro radial durante praticamente toda a estação de crescimento 

(Larson 1994, Lousada 2000).  
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Relativamente à espessura celular, na primeira fase do crescimento vegetativo, são vários os 

pontos de crescimento. Entre o crescimento em altura e a produção de novas folhas, só uma 

quantidade reduzida de produtos fotossintetizados fica disponível para a formação de xilema e 

floema, logo as células produzidas irão ter uma espessura reduzida. Na fase final do crescimento 

há uma paragem na produção de novas folhas e no crescimento da copa, reduzindo assim o seu 

consumo de produtos fotossintetizados, restando um maior excedente desses produtos que são 

disponibilizados para serem incorporados na parede celular e deste modo aumentar a sua 

espessura (Zobel e van Buijtenen 1989, Larson 1994, Lousada 2000, Plomion 2001, Martinez-

Meier et al. 2008). 

Tal como o diâmetro, o espessamento da parede celular progride da base para o topo do tronco, 

possivelmente como consequência dos órgão foliares produzirem substâncias inibidoras que 

impedem que o espessamento comece nesta área, onde existe uma maior disponibilidade de 

produtos fotossintetizados (Lousada 2000). 

Apesar de serem fisiologicamente distintos, estes dois processos de regulação do tamanho dos 

traqueídos ocorrem paralelamente. O diâmetro dos traqueídos estará dependente da quantidade 

de auxinas disponíveis, enquanto o espessamento da parede celular estará sujeito à quantidade 

de produtos fotossintetizados na copa. Desta forma, será possível a produção de traqueídos com 

diâmetros grandes e paredes espessas, desde que a quantidade de auxinas e de produtos 

fotossintetizados seja adequada (Lousada 2000). 

Os fatores ambientais exercem assim um papel decisivo na formação do lenho, através do seu 

efeito direto no crescimento vegetativo da copa, onde são produzidas hormonas que regulam o 

diâmetro dos traqueídos, e produtos fotossintetizados que contribuem para o espessamento da 

parede celular. O efeito indireto é refletido nas propriedades da madeira (Larson 1964, Lousada 

2000).  

3. Densidade da madeira 

No âmbito geral, a densidade de um material é uma característica definida pelo seu peso ou 

massa por unidade de volume. No caso da madeira assume um carácter oscilante, pois varia de 

acordo com a espécie, dentro da mesma espécie, consoante a árvore, o local, o nível de altura e 

idade da árvore e as características do ano e época de formação do anel de crescimento (Lousada 
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2000). Mesmo ao nível de uma pequena porção de madeira, a medição da densidade feita num 

determinado momento pode não ser a mesma no momento seguinte. Isto acontece porque a 

densidade é função do teor de humidade que a madeira apresenta, que por sua vez é regulado 

pela temperatura e estado higrométrico do ar em que se encontra (Siau 1995).  

Há várias formas de exprimir a densidade da madeira, consoante as condições da medição. A 

densidade básica (g/cm3), amplamente usada, reflete a razão entre o peso anidro e o volume 

saturado de madeira. A densidade ou massa volúmica (g/cm3) expressa a razão entre o peso (ou 

massa) e o volume de madeira, sob condições ambientais de humidade especificadas, 

normalmente 0% ou 12% (Lousada 2000). 

Apesar de os valores de densidade da madeira serem bastante variáveis, a densidade da matéria 

lenhosa, ou seja, a densidade específica do material que compõe a parede celular apresenta uma 

variabilidade muito baixa, sendo-lhe frequentemente atribuída um valor constante, próximo de 

1,5 g/cm3 (Elliott 1970, Panshin e De Zeeuw 1970, Siau 1984, Lousada 2000).  

Assim, a variação dos valores da densidade terá de ser devida à diferente relação de 

parede/espaços vazios existentes na madeira e não a presumíveis diferenças da densidade da 

matéria-prima (Lousada 2000). Por este motivo, a densidade será a expressão da quantidade de 

substância lenhosa presente num dado volume de madeira (Panshin e de Zeeuw 1970), ou a 

razão entre o volume da parede celular e os espaços vazios das células (Elliott 1970). Deste 

modo a densidade da madeira está fortemente relacionada com a dimensão das células: a 

espessura da parede celular e o diâmetro do lúmen (Zamudio et al 2002). No caso das resinosas, 

a variação da densidade está estritamente ligada à quantidade de matéria-prima presente nos 

traqueídos, ou seja, depende da relação entre os diâmetros e espessuras transversais das suas 

paredes celulares (Panshin e de Zeeuw 1970). 

O material mais abundante de um tronco lenhoso é α-celulose. Para além da celulose, as paredes 

celulares das coníferas consistem também em hemicelulose e lenhina (Panshin e de Zeeuw 

1970, Sjöström 1993). Juntos, estes três principais componentes determinam a densidade da 

parede celular e da madeira (Saranpää 2003). 

A densidade é então a combinação de várias propriedades da madeira, que reflete as 

características do material depositado pela atividade cambial, durante a respetiva estação de 

crescimento (Hylen 1999). A variação da densidade da madeira e das suas componentes está 
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diretamente relacionada com o processo de crescimento da árvore. Os fatores intrínsecos ao 

desenvolvimento fisiológico influenciam diretamente este processo, enquanto os extrínsecos, 

designadamente as influências ambientais, culturais e geográficas, o influenciam indiretamente.  

Muitas propriedades da madeira, como a rigidez e força mecânica (Panshin and de Zeeuw 1970, 

Verkasalo e Leban 2002), a retractilidade e expansão (Parham e Gray 1984, Riesco-Muñoz et 

al. 2008), a resistência à biodegradação (Rey-Prieto e Riesco-Muñoz 2012) e a qualidade do 

papel (Mandaltsi 1977, Sable et al. 2012) são fortemente afetadas pelas propriedades intrínsecas 

da madeira, como a densidade (massa de material de parede celular de madeira por unidade de 

volume).  

Então, devido à densidade da madeira representar uma quantificação direta da matéria lenhosa 

por unidade de volume, de poder ser determinada de forma expedita e com grande precisão, de 

ser uma característica bastante hereditária e ter grande variabilidade possibilitando bons ganhos 

através de manipulação genética e de se encontrar intimamente relacionada com muitas 

propriedades e características tecnológicas importantes para a produção e utilização dos 

produtos florestais, é o parâmetro que mais informação fornece sobre as características gerais 

da madeira, independentemente da sua utilização final, sendo considerada um dos indicadores 

mais importantes da qualidade da madeira (Elliott 1970, Panshin e De Zeeuw 1970, Zobel e Jett 

1995, Zobel e Van Buijtenen 1989), juntamente com a orientação das fibras e microfibrilas. 

No entanto, devido à natureza intrincada desta característica, a compreensão da variação da 

densidade da madeira pode ser ligeiramente difícil, principalmente por não ser uma 

característica singular, mas sim o somatório de várias características, nomeadamente das 

componentes da densidade (Lousada et al. 1994). Isto quer dizer que um determinado valor de 

densidade pode resultar de uma variedade de combinações das suas componentes (Nicholls et 

al 1980, Vargas-Hernandez e Adams 1991, Louzada e Fonseca 2002, Gaspar et al. 2008a). 

Neste sentido, os perfis microdensitométricos por raios-x da madeira podem ser vistos como 

um registo da atividade cambial em resposta às estações de crescimento e efeitos ambientais, 

fornecendo informações importantes sobre a formação de madeira e processos fisiológicos 

(Zobel e van Buijtenen 1989, Koubaa et al. 2002, Louzada 2003, Rozenberg et al. 2004). 

Para uma determinada espécie, a densidade da madeira varia entre árvores (variação inter- 

árvore) e principalmente dentro da árvore (variação intra-árvore) (Lousada 2000, Koga e Zhang 

2004). A maior parte das árvores apresentam padrões de variação da densidade, do centro da 
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árvore para a periferia (da medula até ao câmbio), da base para o topo da árvore, dentro do anel 

de crescimento e por vezes até de um dos lados do tronco para o outro (Zobel e Van Buijtenen 

1989). 

3.1. Variação da densidade intra-árvore 

Como anteriormente referido, o tipo de madeira produzida por determinada árvore é resultado 

da interação entre o seu potencial genético e a influência exercida pelo ambiente, decorrente do 

seu desenvolvimento fisiológico. A variação fisiológica está relacionada com a atividade 

cambial e é a principal fonte de variação da densidade dentro da árvore. Muitos autores afirmam 

que há uma maior variabilidade dentro de uma só árvore do que entre um conjunto de árvores 

a crescer no mesmo local ou até em locais diferentes (Megraw 1985, Zobel e van Buijtenen 

1989). 

O tipo de madeira formado é influenciado pelo estádio de desenvolvimento da árvore quando o 

material lenhoso está a ser depositado e pela proximidade à copa (Zobel e Van Buijtenen 1989). 

Isto quer dizer que o desenvolvimento de qualquer elemento lenhoso é afetado pela distância 

aos órgãos foliares da copa, pela idade ou distância à medula e pela sua localização no anel de 

crescimento (Lousada 2000). Por sua vez, os fatores ambientais vão influenciar o crescimento 

vegetativo da copa, e consequentemente o diâmetro dos traqueídos e o espessamento da parede 

celular, efeito que é refletido indiretamente nas propriedades do lenho. 

As diferentes combinações entre estes fatores resultam em vários modelos de variação da 

densidade no tronco das árvores. Esta variabilidade ocorre em dois padrões de variação radial 

(intra- e inter-anel) e um axial (não abordado neste estudo) (Panshin e Zeeuw 1970, Zobel e 

van Buijtenen 1989, Koga e Zhang 2004).  

3.1.1. Variação radial da densidade intra-anel 

O primeiro padrão de variação radial da densidade aparece dentro dos anéis de crescimento, ou 

seja entre o lenho inicial e o lenho final e advém das diferentes épocas de formação do lenho, 

durante o período de crescimento vegetativo. Em regiões que apresentam acentuadas alterações 

cíclicas (normalmente anuais) das condições ambientais, a madeira de muitas árvores, 

nomeadamente das resinosas, é formada por anéis de crescimento concêntricos, 

correspondendo a sucessivos acréscimos anuais de material lenhoso. Em corte transversal, 

65 

 



Capítulo III  Características de qualidade da madeira  

aparecem sob a forma de uma sucessão de zonas claras (lenho inicial) e escuras (lenho final), 

devida a uma diferente estrutura anatómica (Fig. III.4) (Lousada 2000).  

 

Figura III.4 - Corte transversal da madeira de resinosas (adaptado de Lousada 2000) (a) e representação 
esquemática da estrutura do lenho inicial e lenho final (b). 

Nas zonas temperadas, no início da estação de crescimento, com temperatura e fotoperíodo 

favoráveis, as células produzidas possuem paredes finas e lúmenes de grande diâmetro. À 

medida que a estação de crescimento se aproxima do final, a expansão e divisão celular cambial 

vão diminuindo e as células tornam-se mais espessas, com lúmenes de menor diâmetro (Zobel 

e van Buijtenen 1989, Plomion et al. 2001, Martinez-Meier et al. 2008). 

As duas características comummente usadas para distinguir o lenho inicial do lenho final são o 

diâmetro radial e o espessamento da parede celular. No entanto, estas características são 

reguladas por estímulos fisiológicos independentes (Lousada 2000). 

O lenho inicial é formado na primeira fase do crescimento vegetativo, durante o período de 

crescimento ativo da árvore em altura, época em que o teor de auxinas é elevado. Sendo aceite 

que estas hormonas conferem uma certa plasticidade à parede celular primária, esta vai sofrer 

uma expansão por ação da pressão de turgescência, induzindo assim a formação de células de 

elevado diâmetro radial. Como a competição, entre os diferentes meristemas da árvore, pelos 

produtos elaborados na fotossíntese é, nesta altura, muito elevada as paredes das células vão 

apresentar espessuras reduzidas. Aliando a estes fatores uma boa disponibilidade hídrica, os 

traqueídos formados nesta fase serão de grande diâmetro e paredes finas. 

O lenho final é produzido na segunda fase do crescimento vegetativo, durante e após o repouso 

dos gomos meristemáticos apicais, exibindo uma morfologia diferente do lenho inicial. Quando 
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estes gomos meristemáticos entram em dormência, a produção de auxinas diminui para níveis 

em que a plastificação da parede se torna difícil levando a que, juntamente com uma redução 

da pressão de turgescência, as células apareçam com uma reduzida expansão radial. Com a 

paragem do crescimento em altura, diminui grandemente a competição pelos produtos 

elaborados na copa, que são necessários para a divisão e diferenciação celular, proporcionando 

um maior espessamento da parede celular. Deste modo, os traqueídos do lenho final terão um 

diâmetro mais pequeno e paredes mais espessas. 

Assim, a formação de lenho inicial ou final acontece conforme é dada preferência a uma das 

fases de diferenciação em relação à outra. O lenho inicial é formado quando há favorecimento 

da expansão radial em relação ao espessamento da parede celular, enquanto o lenho final se 

forma quando é promovido o espessamento da parede em relação à expansão radial (Lousada 

2000). 

Qualquer acontecimento que induza a paragem brusca do crescimento dos gomos terminais leva 

a uma forte redução da produção de auxinas, o que propicia o início da formação do lenho final 

(Lousada 2000). Fatores como a nutrição, fotoperíodo e disponibilidade hídrica podem 

influenciar a transição do lenho inicial para o final (Larson 1994, Zobel e van Buijtenen 1989, 

Zobel e Jett 1995). No entanto, as árvores/espécies respondem diferentemente ao mesmo 

estímulo, o que indicia um controlo genético no desenvolvimento de diferentes características 

da madeira (Lousada 2000). O lenho inicial é formado no início da estação de crescimento e é 

feito parcialmente à custa de hidratos de carbono armazenados, enquanto o lenho final é 

formado no final da estação, através dos produtos da fotossíntese corrente. Deste modo, é 

possível que as componentes do lenho final sejam influenciadas quer pelas diferenças 

climatéricas entre locais quer pela variação climatérica de ano para ano, através de um maior 

ou menor desenvolvimento do lenho final, enquanto as componentes do lenho inicial estarão 

mais dependentes do controlo genético do câmbio (Lousada 1990, Fonseca et al 1992, Bouriaud 

et al. 2005, Guller et al. 2012, Rydval et al. 2016).  

As mudanças anatómicas ao longo da estação de crescimento promovem assim um aumento na 

densidade da madeira do anel, formando padrões bem definidos, lenho inicial (com baixa 

densidade) e lenho final (com maior densidade) em cada anel de crescimento anual (Martinez-

Meier et al. 2008). Estas diferenças na estrutura celular e na formação entre o lenho inicial e o 

final induzem a variação intra-anel (Koubaa et al. 2002), que parece ser a fonte de variação que 
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mais afeta a densidade da madeira dentro de uma árvore (Megraw 1985, Le Provost et al. 2003, 

Jyske et al. 2008). As diferenças de densidade entre os dois lenhos são normalmente acentuadas, 

podendo ser de duas a cinco vezes consoante a espécie, apresentado os valores mais baixos no 

lenho inicial (na ordem dos 0,2g/cm3), e os valores mais altos no lenho final, que podem chegar 

a ultrapassar 1g/cm3 (Elliott 1970, Pashin e de Zeeuw 1970, Zobel e Van Buijtenen 1989). 

Num estudo dos perfis de variação radial da madeira dentro dos anéis, Cown e Parker (1978) 

verificaram que as densidades do lenho inicial e lenho final para a P. sylvestris eram de 

0,230g/cm3 e 0,520 g/cm3, respetivamente. De acordo com os mesmos autores, algumas 

espécies atingem o valor máximo da densidade praticamente no fim do lenho final, enquanto 

outras atingiam este valor na zona mais próxima do meio do lenho final, como é o caso da P. 

sylvestris. 

Contudo, a distinção entre os dois lenhos não é sempre muito clara. As primeiras investigações 

sobre o assunto tinham por base as características anatómicas dos traqueídos, sendo 

estabelecida uma relação entre a espessura da parede e o diâmetro do lúmen (critério de Mork 

1928). Todavia, a aplicação generalizada deste critério tem-se mostrado extremamente morosa 

e subjetiva, embora tenha tido grande aplicação no passado. Como os mecanismos de regulação 

das características da parede e do lúmen são independentes, pode aparecer uma zona de 

transição, entre os dois lenhos, muito extensa, o que pode induzir uma grande subjetividade na 

separação dos lenhos (Lousada 2000). Diferentes resultados podem surgir, da análise da mesma 

amostra de madeira, por pessoas diferentes, já que cada uma tem uma opinião individual e por 

isso subjetiva.  

Com o surgimento das novas técnicas microdensitométricas foi possível introduzir outros 

parâmetros (componentes da densidade) que descrevem mais pormenorizadamente a variação 

da densidade dentro do anel de crescimento, garantindo assim uma maior uniformidade no 

processo de análise e a obtenção de um conjunto de dados mais exatos. Estas componentes 

revelam grande importância na predição da densidade média do anel, principalmente nas 

espécies em que a uma menor diferença entre os dois lenhos se alia uma transição relativamente 

suave (Lousada 2000). 

Consoante estas diferenças e a proporção de cada um dos lenhos, o tipo de transição entre o 

lenho inicial e final será mais suave ou abrupto, o que irá influenciar a homogeneidade da 

madeira que é uma característica muito importante na utilização final deste material. Assim, 
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torna-se necessário um conhecimento mais aprofundado das diferenças entre o lenho inicial e 

o final, da sua proporção e tipo de transição entre eles, uma vez que, do ponto de vista das 

indústrias de transformação da madeira, são normalmente mais procuradas as madeiras com 

maior uniformidade de densidade nos anéis de crescimento (Zobel e Van Buijtenen 1989, 

Megraw 1995, Zobel e Jett 1995, Zobel e Sprague 1998, Lousada 2000). 

3.1.2. Variação radial da densidade inter-anel 

O segundo padrão radial de variação radial da densidade ocorre entre os anéis de crescimento, 

desde a medula até ao câmbio (idade), isto é, entre o lenho juvenil e o lenho adulto e constitui 

outra das principais fontes de variação da densidade na árvore, induzindo uma elevada variação 

radial das propriedades físicas e mecânicas da madeira.  

Segundo Pashin e de Zeeuw (1970) a densidade média varia consideravelmente a qualquer nível 

de altura do tronco, com a idade fisiológica e/ou com a distância à medula, de acordo com um 

dos seguintes modelos: 

1 - A densidade aumenta da medula para o câmbio; 

2 - A densidade é mais elevada junto à medula, decresce nos anéis seguinte para depois 

aumentar até atingir um valor máximo próximo do câmbio; 

3 - A densidade aumenta nos anéis próximos da medula para depois estabilizar, podendo, em 

alguns casos, decrescer nos anéis próximos do câmbio; 

4 - A densidade diminui da medula para o câmbio. 

Dentro destes, os modelos 1 e 2 são os mais frequentes para as resinosas, especialmente quando 

conduzidas até idade não muito avançada, onde a densidade apresenta uma tendência 

generalizada para aumentar da medula para a periferia (Zobel e Van Buijtenen 1989). Os 

mesmos autores referem que no caso da P. sylvestris a idade do câmbio tem um efeito 

significativo na densidade. O 3º modelo é mais comum em árvores mais velhas, enquanto o 4º 

é quase exclusivo das folhosas (Lousada 2000). 

Alguns autores referem que a densidade média dos anéis de crescimento é determinada 

principalmente pela interação de três componentes, nomeadamente a densidade do lenho inicial, 

a densidade do lenho final e a percentagem de lenho final, logo um determinado valor de 

densidade média poderá resultar de várias combinações destas componentes (Nicholls et al. 
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1980, Megraw 1985, Vargas-Hernandez e Adams 1994, Lousada 2000). Cada uma delas 

apresenta diferentes padrões de variação com a idade, considerando-se então que a variação 

radial da densidade média entre os anéis de crescimento pode ser causada pelas diferenças nos 

modelos de variação radial das componentes individuais do lenho inicial, final e sua proporção 

(Vargas-Hernandez e Adams 1992, Abdel-Gadir et al. 1993), podendo ser diferentes de espécie 

para espécie (Lousada 2000). 

Em trabalhos de perfis microdensitométricos de resinosas, Polge (1966) observou que as 

componentes do lenho inicial se mantinham praticamente constantes desde os primeiros anéis, 

enquanto as do lenho final aumentavam com a idade nos primeiros anéis, para depois 

estabilizarem. De facto, a variabilidade das componentes da densidade com a idade mostrou ser 

mais elevada no lenho final do que no inicial. Vários autores verificaram que os valores das 

componentes do lenho inicial eram praticamente constantes de anel para anel, enquanto as do 

lenho final variavam bastante, aparentemente devido às variações anuais das condições 

climatéricas, sobretudo a precipitação (Megraw 1985, Hodge e Purnell 1993, Lousada 2000). 

A idade da madeira confere assim uma certa dependência à densidade, bem como a outras 

propriedades da madeira. Como anteriormente referido, as árvores possuem dois centros de 

crescimento: o meristema apical e o cambial. Na verdade, é a idade do câmbio (idade 

fisiológica), ou o número de anéis que separam o câmbio da medula, e não a idade da árvore 

em si (idade cronológica) que, independentemente da altura da árvore, determinam as 

propriedades da madeira (Lousada 2000). Como exemplo, o 4º anel a contar da medula de uma 

árvore adulta será estruturalmente igual ao último anel da base de uma árvore com 4 anos de 

idade; da mesma forma o lenho do 4º anel da base de uma árvore com 30 anos de idade será 

idêntico ao 4º anel próximo do topo da árvore (Lousada 2000). 

É neste âmbito que Dadswell (1958) divide o crescimento das árvores em três períodos: o 

juvenil, o adulto e o senescente, embora a maior ênfase se dê nos dois primeiros pois são os 

únicos que se encontram num povoamento bem conduzido. 

Independentemente da idade da árvore, a madeira do lenho juvenil é produzida por câmbio 

jovem, sob forte influência da copa, e é formada pelos anéis de crescimento perto da medula 

(Zobel e van Buijtenen 1989, Lousada 2000). Aparece desde a base até ao topo da árvore, 

assemelhando-se a uma estrutura cilíndrica situada no centro da árvore. O lenho adulto é 

formado pelo câmbio adulto e abrange os anéis periféricos aos do lenho juvenil (Zobel e Van 
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Buijtenen, 1989 e Lousada 2000), assemelhando-se a uma forma cónica. Uma árvore produz 

lenho juvenil em todas as idades. Enquanto a árvore é jovem todo o câmbio ainda se encontra 

na fase juvenil, logo todo o lenho formado será juvenil. Como o câmbio é um revestimento 

contínuo, numa árvore adulta são produzidos simultaneamente lenho juvenil na parte superior 

do tronco e lenho adulto na base, após maturação do câmbio (Zobel e Van Buijtenen 1989). Na 

Figura III.5 estão esquematizados o lenho juvenil e adulto, bem como o cerne e o borne, para 

melhor compreensão da localização num tronco adulto de uma árvore. 

 

Figura III.5 - Representação esquemática dos lenhos juvenil e adulto, bem como do cerne e do borne da 
madeira. 

Fisiologicamente o lenho juvenil é produzido sob forte influência e proximidade dos 

meristemas primários da copa, onde a produção de hormonas, nomeadamente auxinas, afeta o 

funcionamento do meristema secundário (câmbio) situado na sua proximidade (Lousada 2000). 

Este facto serve de estímulo para uma rápida produção de novas células exibindo, no entanto, 

uma orientação relativamente inclinada e com um elevado ângulo de deposição das 

microfibrilas na camada média da parede secundária. Este motivo vai conferir uma grande 

instabilidade na qualidade da madeira, nomeadamente nas retrações longitudinais e na 

resistência mecânica. Além disto, como é necessário um grande número de divisões anticlinais 

para o acréscimo do perímetro do tronco, o lenho juvenil é formado sem que as células iniciais 

do câmbio tenham atingido as suas dimensões máximas definitivas (maturação), o que leva a 

que as células por ele produzidas apresentem um comprimento reduzido. Também o facto de a 
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competição pelos produtos fotossintetizados ser intensa, as paredes celulares vão igualmente 

apresentar uma espessura mais reduzida (Lousada 2000). 

Assim, em comparação com os anéis de crescimento periféricos, o lenho juvenil das resinosas 

possui traqueídos mais curtos, com dimensão radial reduzida e paredes celulares finas. 

Apresenta densidades médias relativamente baixas, uma reduzida percentagem de lenho final e 

pouca diferenciação dos lenhos formados no início e fim da estação. Exibe também um maior 

ângulo de microfibrilas (camada S2 da parede celular), fio inclinado, menos celulose e mais 

lenhina, elevadas retrações longitudinais e reduzida resistência mecânica (Elliott 1970, Panshin 

e de Zeeuw 1970, Zobel e Talbert 1984, Zobel e Van Buijtenen 1989, Zobel e Sprague 1998, 

Lousada 2000). 

Com o aumento da idade, a árvore cresce radialmente e em altura. À medida que a sua copa 

fica mais alta, a distância dos órgãos foliares às partes mais inferiores do tronco aumenta, até 

que a determinado nível o câmbio já não vai estar tão diretamente sujeito às influências da copa. 

Assim e juntamente com a redução do ritmo das divisões anticlinais e periclinais, as células 

iniciais do câmbio podem chegar à fase de maturação, atingindo as suas dimensões máximas. 

Além disto, também a competição pelos produtos fotossintetizados diminui induzindo um 

maior espessamento da parede celular (Zobel e van Buijtenen 1989, Lousada 2000).  

Assim, o lenho adulto é caracterizado por traqueídos mais longos e com paredes mais grossas, 

apresenta densidades médias mais altas, fio mais direito, podendo, no entanto, ser alteradas por 

possíveis efeitos ambientais, culturais ou genéticos, efeitos estes que poderão manifestar-se de 

forma diferente, de espécie para espécie (Elliott 1970, Lousada 2000). Quase todas as 

propriedades da madeira são muito variáveis de anel a anel dentro da zona de lenho juvenil e 

muito mais constantes dentro da zona de lenho adulto (Saranpää 2003). Portanto, o lenho adulto 

tem uma maior estabilidade estrutural e, consequentemente, maior estabilidade das suas 

propriedades (Elliott 1970, Lousada 2000). 

A idade de demarcação entre estes dois tipos de lenho nem sempre é clara, havendo uma zona 

de transição (lenho de transição) com características intermédias (Zobel e van Buijtenen 1989). 

A P. sylvestris tende a mostrar uma clara transição entre o lenho juvenil e o adulto, o que parece 

ocorrer a uma idade cambial à volta dos 20 anos (Gryc et al. 2011, Mutz et al. 2004). 
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A grande variabilidade da idade de demarcação entre árvores e/ou entre famílias poderá indiciar 

que o período de produção do lenho juvenil esteja sob considerável controlo genético (Abdel-

Gadir et al. 1993, Hodge e Purnell 1993, Lousada 2000). Contudo não é só o genótipo a definir 

o período de formação do lenho juvenil. Também as práticas silvícolas e culturais e os efeitos 

edafoclimáticos o condicionam. Muitas práticas culturais contribuem para que as árvores 

atinjam a dimensão comercial a uma idade mais jovem, aumentando assim a percentagem de 

lenho juvenil. Também as fertilizações e a rega prolongam o período de formação do lenho 

juvenil (Lousada 2000).  

Uma das formas de tentar reduzir a proporção de lenho juvenil é através da redução do 

espaçamento entre elas, ou da desrama, de modo a que o crescimento radial durante a fase 

juvenil seja diminuído. À luz dos novos conhecimentos sobre a genética das árvores, a 

proporção de lenho juvenil poderá ser alterada, não diminuindo a sua quantidade, mas sim 

aumentar a sua densidade para valores perto do lenho adulto. Uma das vias é o melhoramento 

através da seleção de progenitores que apresentem densidades elevadas ou pela clonagem de 

determinado indivíduo que possua um padrão de grande qualidade, reduzindo o efeito da 

variação radial entre os anéis ou ainda por propagação vegetativa (Zobel e Van Buijtenen 1989). 

A proporção de cada um destes lenhos pode ter um impacto significativo na qualidade da 

madeira (Alteyrac et al. 2006). Apesar das vantagens obtidas pela diminuição da idade de abate, 

as indústrias trabalham com madeira cada vez mais jovem, o que implica maior quantidade de 

lenho juvenil. 

É, no entanto, de salientar o facto de o lenho juvenil não ser necessariamente uma madeira de 

má qualidade, pois esta característica tem de ser observada em função do ponto de vista do 

produto final que se quer obter. Por exemplo, para a produção de pasta para papel o lenho 

juvenil apresenta características qualitativas normalmente superiores às do lenho adulto. O 

lenho juvenil é inerente à fase de crescimento de qualquer árvore e resulta do facto de nesta 

fase a árvore necessitar da matéria lenhosa para o crescimento em altura, para a produção de 

novas folhas e para o desenvolvimento de xilema e floema e não haver disponibilidade de 

produtos fotossintetizados para o espessamento das paredes celulares. Como resposta ao 

esforço mecânico a que as células vão estar sujeitas, estas formam um fio mais inclinado, ficam 

mais lenhificadas e com maior ângulo de deposição das microfibrilas na camada média da 

parede secundária (Zobel e Van Buijtenen 1989, Lousada 2000). 
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3.1.2.1. Densidade vs Taxa de crescimento 

Geralmente, a taxa de crescimento radial é representada pela largura do anel, sendo a sua 

relação com a densidade bastante controversa, sendo comum a referência a que espécies com 

elevados crescimentos produzem madeira menos densa. 

Devido a conclusões tiradas por alguns investigadores, da comparação de anéis largos perto da 

medula, de baixas densidades (lenho juvenil), com anéis estreitos perto da casca, de densidade 

alta (lenho adulto), surgiu um conceito errado de que as características do lenho juvenil eram 

resultado de uma elevada taxa de crescimento (Zobel e Van Buijtenen 1989). A comparação de 

anéis em iguais circunstâncias (mesma idade e provenientes de troncos com diâmetros 

semelhantes) permitiu observar que o período de formação do lenho juvenil poderá ser 

independente da taxa de crescimento. Abdel-Gadir et al. (1993) obtiveram resultados que 

demonstraram não existir relação aparente entre a idade de demarcação e a largura do anel no 

lenho juvenil. De facto, alguns autores concluíram que é a ocorrência de lenho juvenil (idade 

dos anéis de crescimento) e não a taxa de crescimento em diâmetro (largura do anel) que produz 

a madeira de menor qualidade (Zobel e Van Buijtenen 1989). 

Por outro lado, árvores com maior crescimento podem refletir melhores condições climatéricas, 

nomeadamente precipitação e humidade do solo, durante a formação do lenho final. Assim, 

estas árvores exibirão densidades mais elevadas, uma vez que o aumento da largura do anel é 

devido ao crescimento mais prolongado no final da estação, o que permite a formação de maior 

quantidade de lenho mais denso (Zobel e Van Buijtenen 1989, Lousada 1990). 

Não obstante, independentemente da largura do anel de crescimento, o lenho juvenil apresenta 

densidades mais reduzidas comparativamente ao lenho adulto. Embora o lenho juvenil tenha 

normalmente anéis mais largos (e um menor perímetro de tronco), os seus anéis mais estreitos 

continuam a ter densidades baixas, da mesma forma que os anéis largos do lenho adulto têm 

densidades elevadas (Lousada 2000). A avaliação da relação entre o crescimento e as 

propriedades da madeira torna-se difícil, uma vez que qualquer fenómeno que afete o 

desenvolvimento da copa, afetará a taxa de crescimento e assim as características da madeira 

(Larson 1972), sendo imprescindível que a análise seja efetuada entre classes de idade 

homogéneas (Zobel e Van Buijtenen 1989). 
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3.1.3. Variação axial da densidade com a altura do tronco 

O padrão axial de variação da densidade está associado aos diferentes níveis de altura na árvore, 

desde a base até ao ápice do tronco. 

De acordo com Panshin e De Zeeuw (1970), o modelo mais utilizado para as resinosas, 

principalmente para as espécies do Género Pinus sp, refere que a densidade decresce 

uniformemente com o aumento da altura do tronco. No entanto, Elliott (1970) refere o facto de 

com o aumento da altura no tronco, o número de anéis disponíveis para amostragem diminui. 

Logo se esta circunstância não for tida em conta, os resultados obtidos para a variação axial da 

densidade poderão ser afetados por confusão dos efeitos da idade (fisiológica e/ou cronológica) 

de formação do lenho. 

Este mesmo autor refere a existência de três modos de abordar a variação das características da 

madeira ao longo do tronco. O primeiro considera a variação num número fixo de anéis a partir 

da medula, em diferentes níveis de altura, sendo amostradas séries verticais de anéis de 

crescimento, com a mesma idade fisiológica, mas diferente idade cronológica. O segundo 

considera a variação num número fixo de anéis a partir do câmbio, obtendo-se uma série oblíqua 

de anéis de crescimento, com a mesma idade cronológica, mas com diferente idade fisiológica. 

O terceiro considera todos os anéis de crescimento disponíveis em cada nível, mas misturando 

o efeito das duas idades. Assim, ao analisar a variação axial da densidade tem sempre que se 

ter em conta o modelo da variação radial da medula para o câmbio e o estado fisiológico do 

câmbio na altura de formação do lenho (Lousada 2000), devendo o material amostrado 

apresentar anéis com a mesma idade fisiológica e serem provenientes de árvores com diâmetros 

idênticos. O facto de estes aspetos não terem sido considerados em muitos trabalhos realizados 

pode ter levado a conclusões menos precisas. 

3.2. Variação da densidade inter-árvore 

Como já foi referido, a variação da densidade entre árvores resulta tanto do perfil genético, 

intrínseco de cada árvore, como do ambiente que as rodeia, da localização geográfica em que 

se encontram e da sua interação (Zobel e van Buijtenen 1989, Zobel e Jett 1995, Lousada 2000). 

A configuração genética (ou genótipo) da árvore influencia tanto a capacidade para crescimento 

como a natureza físico-química do crescimento. O ambiente em que a árvore cresce pode servir 
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para acelerar ou retardar as aptidões de crescimento e de outra forma modificar os atributos 

físico-químicos que surgem durante o crescimento, ou seja, determina em que medida o 

potencial hereditário das plantas é expresso (Savidge 2003, Pallardy 2007). 

3.2.1. Efeito ambiental e localização geográfica 

Vários estudos apresentam conclusões discordantes acerca do efeito ambiental na densidade da 

madeira, sendo observado tanto uma acentuada influência dos efeitos ambientais nas 

propriedades da madeira, como a falta de qualquer relação entre estes. Esta falta de 

concordância poderá estar relacionada com a dificuldade em quantificar biologicamente o local 

em que as árvores estão inseridas, que está dependente da interação de vários fatores, tais como 

o solo, os nutrientes, a humidade, o fotoperiodismo, entre outros (Zobel e van Buijtenen 1989). 

Assim, de todas as combinações possíveis entre estes fatores, as características de determinado 

local serão fruto de várias combinações, sendo o efeito de cada um dos fatores condicionado 

por determinada combinação. 

Não obstante, parece haver um certo padrão de variação de árvore para árvore, dentro da mesma 

espécie. Alguns autores referem a tendência para a densidade da madeira de determinada 

espécie se manter relativamente constante de local para local, dentro de uma mesma região, 

exceto se os locais apresentarem diferenças acentuadas, nomeadamente em termos de fatores 

climáticos (Zobel e van Buijtenen 1989, Louzada e Fonseca 1991). Estas diferenças entre locais, 

relacionadas com grandes variações geográficas, poderão ter um efeito relevante nas 

propriedades da madeira, sendo frequente a referência de um ligeiro decréscimo da densidade 

da madeira com o aumento da latitude e da altitude (Lousada 2000). 

3.2.2. Efeito genético 

Para além dos efeitos das variações radiais e axiais e dos efeitos ambientais a que as árvores 

estão sujeitas naturalmente, também o perfil genético inerente a cada árvore irá influenciar a 

variação da densidade. É neste sentido que alguns autores referem que há maior variação da 

densidade entre árvores, no mesmo local, do que entre locais ou regiões geográficas, inferindo 

que grande parte dessa variação seja devida à sua informação genética (Megraw 1985, Fonseca 

1989, Zobel e van Buijtenen 1989, Lousada 1991, Zobel e Jett 1995). No entanto, esta variação 

só poderá ser corretamente quantificada através de ensaios específicos, nomeadamente os 
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Testes de Progénies, utilizando árvores com estrutura familiar conhecida, obtidas por 

reprodução sexual ou por propagação vegetativa. Nestes testes recorre-se a um delineamento 

estatístico apropriado, que permita separar os efeitos genéticos dos ambientais e em que o grau 

de controlo genético se expressa, geralmente em termos de heritabilidade (Lousada 2000). 

Para além da ação individual de cada um dos fatores de variação da densidade, existe ainda 

outro, mais difícil de padronizar, a interação Genótipo x Ambiente. 

Nas resinosas a densidade média do anel resulta da proporção de lenho inicial e final e das 

densidades relativas de cada um deles, sendo determinado valor de densidade consequência das 

muitas combinações possíveis entre as suas componentes. O conhecimento do controlo genético 

de cada uma delas e da sua interação revela-se de extrema importância na compreensão da 

genética da densidade e consequentemente no aumento da eficiência da seleção desta 

característica (Nicholls et al. 1980). 

Atualmente, com o auxílio das técnicas microdensitométricas, é possível uma avaliação mais 

detalhada e contínua das diferentes componentes da densidade. Várias investigações têm sido 

direcionadas para a avaliação do controlo genético das componentes da densidade com o intuito 

de se identificarem as componentes que, independentemente dos efeitos ambientais, melhor 

traduzam as diferenças genéticas entre árvores (Lousada 2000). 

Através de análises de variância é possível testar a significância das várias origens de variação, 

nomeadamente os locais, as árvores e os anéis, assim como das suas interações, e quantificar a 

contribuição de cada origem de variação para a variância total da densidade, em termos de 

variância esperada. Existem vários trabalhos, em diversas espécies, onde foi feita a 

quantificação do peso relativo (Variância esperada %) da variabilidade entre locais, árvores e 

anéis, nomeadamente Dias et al. (2018), Lousada (1990, 2000), Louzada (1991) e Louzada e 

Fonseca (1991), Knapic et al. (2014), Machado et al. (2014), Sousa et al. (2016, 2018), Tavares 

et al. (2014). 

4. Composição química da madeira 

Resultante dos efeitos ambientais e genéticos, as diferentes combinações de estrutura celular e 

composição química são responsáveis pelas diferenças de madeira entre espécies e dentro de 

uma espécie. As características anatómicas e químicas são os derradeiros fatores que 
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determinam as propriedades gerais da madeira como material e o distinguem de outros 

produtos, para além de diferenciarem os diferentes tipos de madeira dentro de um tronco. As 

características específicas, de estrutura celular e composição química, do lenho de reação 

diferem claramente daqueles da madeira normal, tal como o lenho juvenil difere do lenho 

adulto, em algumas características anatómicas e químicas. Da mesma forma, o lenho do cerne 

difere quimicamente do lenho do borne, especialmente nos componentes extratáveis. Estando 

ligada à quantidade de extratáveis, a proporção de cerne pode aumentar a durabilidade da 

madeira (um fator positivo para o uso da madeira), mas diminuir o rendimento da pasta para 

papel (um fator negativo para a produção de pasta) (Pereira et al. 2003). 

Assim, a determinação da composição química da madeira revela-se de grande importância, já 

que os componentes químicos da parede celular influenciam algumas propriedades da madeira 

e consequentemente a sua qualidade e aptidão para determinados fins específicos (Pereira et al. 

2003, Silva 2005). O principal componente químico de uma árvore viva é a água. No entanto, 

considerando o seu peso seco, todas as paredes celulares da madeira consistem principalmente 

em polímeros à base de açúcar (hidratos de carbono, 65-75%) que são combinados com lenhina 

(18-35%) (Rowell et al. 2005). 

A celulose e a lenhina afetam o uso da madeira sólida. Teores altos de celulose aparecem 

associados a uma maior resistência à tração, enquanto teores elevados de lenhina aumentam a 

resistência à compressão. O teor de extratáveis aparece diretamente relacionado com a 

durabilidade natural da madeira, podendo condicionar o seu uso final (Pereira et al. 2003).  

Segundo os últimos autores, os fatores subjacentes que controlam as propriedades da madeira 

são essencialmente o resultado da sua composição química a três níveis: 

- Características químicas das moléculas que constituem a parede celular (componentes 

estruturais) e aquelas contidas na estrutura celular (componentes extratáveis); 

- Distribuição dos componentes químicos na estrutura da célula (organização da parede celular); 

- Proporção relativa dos diferentes componentes químicos (celulose, hemiceluloses e lenhina) 

nas células e nos diferentes tecidos da madeira. 

As propriedades específicas da madeira serão definidas pela combinação destes fatores, estando 

as suas características químicas diretamente ligadas à utilização da madeira e a qualidade 

relacionada ao produto final (Pereira et al. 2003, Silva 2005). 
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4.1. Composição química elementar da madeira 

A composição química elementar da madeira é idêntica para qualquer árvore ou espécie e tem 

como principais elementos químicos o carbono (C), o hidrogénio (H), o oxigénio (O) e, em 

pequenas quantidades, o azoto (N). A composição da substância lenhosa é aproximadamente 

de 50% C; 6% H; 44% O e com um conteúdo médio de cinzas de 0,2-0,3% e um valor de N de 

0,1% ou menos (Bodig 1981, Pettersen 1984, Rowell et al. 2005). A combinação destes 

elementos origina os principais compostos orgânicos que constituem a madeira: celulose, 

hemiceluloses e lenhina (Silva 2005). No entanto, a composição química da madeira, para uma 

determinada espécie ou mesmo para uma determinada árvore, pode não ser definida com 

precisão, uma vez que esta apresenta uma certa variabilidade, tanto ao nível das diferentes 

partes da árvore (raízes, tronco, ramos e casca), como do tipo de lenho em questão como até 

das condições ambientais e climáticas de crescimento (Pettersen 1984). Contudo, será possível 

estabelecer dois grandes grupos de componentes químicos da madeira, os componentes 

estruturais e os componentes não estruturais (Fig. III.6) (Pereira et al. 2003). Dentro dos 

componentes estruturais contam-se a celulose, hemiceluloses e lenhina. São macromoléculas 

poliméricas insolúveis que compõem a estrutura das paredes celulares e são responsáveis pela 

forma de células e pela maioria das propriedades físicas e químicas da madeira. A sua remoção 

da parede celular requer tratamentos químicos ou mecânicos que alteram substancialmente as 

características celulares e as propriedades da madeira. Os componentes não estruturais são 

substâncias que se encontram no lúmen das células e nos espaços vazios da estrutura da parede 

celular. Sendo altamente solúveis, estes compostos orgânicos e inorgânicos exógenos podem 

ser removidos através de solventes com a polaridade adequada, sem alterações consideráveis 

das suas características celulares estruturais. São substâncias de baixo peso molecular, tais 

como os extratáveis e as substâncias minerais, vulgarmente designadas de cinzas (Pereira et al. 

2003, Silva 2005). 
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Figura III.6 - Representação esquemática dos componentes químicos da madeira (Adaptado de Fengel e 
Wegener 1989). 

A composição química da madeira varia entre 40-50% celulose, 20-30% de hemiceluloses, 20-

35% de lenhina e 0-10% de extratáveis (Panshin e de Zeeuw 1970, Pettersen 1984, Pereira et 

al. 2003). Nas resinosas encontram-se valores de 37-50% de celulose, 5-20% de hemicelulose, 

25-34% de lenhina e 2-5% de extratáveis (Sjöström e Alén 2013). Para a P. sylvestris foram 

encontrados valores de 40% celulose, 3,6-16% de hemiceluloses, 27,7% de lenhina e 3,5% de 

extratáveis (Sjöström 1993). Ressalva-se a questão de diferentes metodologias de extração 

poderem revelar resultados ligeiramente diferentes. 

Como resultado de fatores genéticos, a variação da composição química é alta entre diferentes 

espécies, enquanto dentro de uma espécie a extensão é mais limitada. Dentro de uma árvore, a 

idade, o crescimento e os fatores de stresse também influenciam a composição química. Embora 

haja variação na quantidade e, em alguns casos, na composição dos componentes estruturais, a 

maior parte da variabilidade química, tanto na estrutura como na concentração, é encontrada 

nos extratáveis (Pereira et al. 2003). 

4.1.1. Componentes estruturais 

4.1.1.1. Celulose 

Sendo o composto orgânico mais abundante na natureza, a celulose é o principal componente 

da madeira e o polissacarídeo esquelético da parede celular (Pereira et al. 2003, Silva 2005). É 

um dos poucos compostos naturais que mantém a mesma estrutura, quer seja obtido da madeira, 

do algodão, de herbáceas ou outras plantas (Bodig 1981). É um longo polímero ou 

polissacarídeo em cadeia linear, de elevada massa molecular, formado pela polimerização de 
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vários milhares de unidades de glucose anidra, com a fórmula molecular de (C6H10O5)n (Fig. 

III.7) (Pettersen 1984, Silva 2005, Pereira et al. 2003).  

 

Figura III.7 - Esquema parcial da celulose (Adaptado de Pettersen 1984). 

Esta estrutura supramolecular da celulose é assim caracterizada por um arranjo altamente 

ordenado com moléculas densamente compactadas. Por cada unidade de glucose existem, à 

superfície das cadeias de celulose, três grupos hidroxilo (grupos OH) que servem de local de 

conexão através de ligações de hidrogénio. Estas ligações, intramoleculares (entre unidades 

monoméricas de glucose adjacentes) e intermoleculares (entre cadeias adjacentes) vão 

promover uma forte associação lateral entre moléculas de celulose e atuam como ancoragem 

estrutural e comprimem a estrutura. As diferentes camadas são dispostas paralelamente entre si 

e na mesma direção, produzindo camadas planas ligadas por Forças de van der Waals. As 

cadeias de celulose ligadas entre si vão então juntar-se e formar as microfibrilas e o conjunto 

destas vão compor as fibrilas que integram a parede celular (Pereira et al. 2003, Silva 2005). 

A celulose é insolúvel na maioria dos solventes, incluindo soluções alcalinas fortes. É difícil de 

isolar da madeira em forma pura porque está intimamente associada às hemiceluloses e desta 

forma à lenhina (Pettersen 1984, Rowell et al. 2005). 

Parte das cadeias de celulose encontram-se ordenadas e paralelas entre si, formando um sistema 

uniforme com arranjo cristalino (regiões cristalinas), enquanto outras estão dispostas de uma 

forma desordenada com um arranjo irregular (regiões amorfas). A dimensão e o grau de 

cristalinidade das regiões cristalinas variam com a origem da celulose, contudo é neste estado 

cristalino que a maior parte da celulose se encontra nas fibrilas da madeira, cerca de 70%. A 

sua estrutura linear e o tipo de ligações entre as unidades de glucose conferem assim, à celulose, 

algumas das suas propriedades mais importantes, tais como a resistência axial à tração (Tsoumis 

1991, Pereira et al. 2003). Entre a madeira de resinosas e de folhosas a proporção e composição 

química da celulose parece não variar grandemente (Fengel e Wegener 1989).  
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4.1.1.2. Hemiceluloses 

Hemiceluloses são polissacarídeos não celulósicos que compreendem vários compostos de 

diferentes composições químicas e estrutura molecular. Ao contrário da celulose estes são 

polímeros mistos (heteropolímeros), sendo geralmente classificados de acordo com os 

principais tipos de resíduos de açúcar presentes. Têm como principais constituintes cinco 

açúcares neutros, três hexoses (glucose, manose e galactose) e duas pentoses (xilose e 

arabinose) podendo aparecer eventualmente e em pequena quantidade ácidos urónicos (Figura 

III.8) (Pettersen 1984, Fengel e Wegener 1989, Pereira et al. 2003). 

 

Figura III.8 - Fórmulas estruturais das unidades principais das hemiceluloses (Adaptado de Pereira et al. 
2003). 

As hemiceluloses apresentam um peso molecular mais baixo, comparativamente à celulose, e 

não estão presentes na parede celular na forma de feixes, mas sim na forma de moléculas 

individuais. Exibem cadeias de açúcares mais curtas e ramificadas, uma vez que não são 

cristalinas e por isso têm um arranjo amorfo e um grau de polimerização inferior ao da celulose 

(Pettersen 1984, Pereira et al. 2003, Silva 2005). O estado amorfo das hemiceluloses é devido 

à presença de grupos afastados que impedem a associação de moléculas requerida para a 
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cristalização (Bodig 1981). As hemiceluloses estão intimamente associadas à celulose e 

assumem, na parede celular, a função de matriz de suporte das microfibrilas da celulose, com 

distribuição uniforme por toda a parede, contribuindo como componente estrutural na árvore 

(Parham e Gray 1984, Pettersen 1984, Rowell et al. 2005). Algumas hemiceluloses estão 

presentes em quantidades muito grandes quando a árvore está sob stresse, como é o caso do 

lenho de compressão (Rowell et al. 2005). As hemiceluloses são solúveis em soluções alcalinas 

e facilmente hidrolisadas por ácidos (Pettersen 1984). 

As hemiceluloses apresentam diferenças entre resinosas e folhosas, tanto a nível do tipo de 

açúcares que as constituem, como a nível da quantidade em que estão presentes na madeira, 

tendo normalmente as folhosas teores de hemiceluloses mais elevados. Os açúcares mais 

abundantes, no caso das resinosas, são a manose, a xilose, a glucose e a arabinose, por ordem 

decrescente de abundância. Estes açúcares formam essencialmente hemiceluloses 

galactoglucomananas (O - acetil - 4 - galactoglucomananas) e algumas xilanas (arabino - 4 - O 

- metilglucuronoxilanas) (Pereira et al. 2003). 

4.1.1.3. Lenhina 

A lenhina aparece como o segundo componente macromolecular mais abundante e importante 

das células vegetais, compondo cerca de 20-30% da parede celular (Pereira et al, 2003). Embora 

composta por carbono não é um hidrato de carbono, ao contrário da celulose e das 

hemiceluloses, mas sim um polímero tridimensional amorfo, altamente complexo, de natureza 

aromática, sem um arranjo ordenado aparente (Bodig 1981, Rowell et al. 2005). As moléculas 

de lenhina têm alto peso molecular e uma estrutura complexa e totalmente distinta dos 

polissacarídeos, constando de um sistema aromático composto por unidades de fenilpropano, 

onde o anel aromático se encontra ligado a grupos metoxílicos ou hidroxílicos (Pettersen 1984). 

Através de várias ligações laterais formam-se grandes macromoléculas (Bodig 1981). 

A lenhina é formada através de oxidação e posteriores reações de polimerização de três 

monómeros fenilpropanos (álcoois cumarílico, coniferílico e sinapílico), e a sua proporção, 

existente na construção das macromoléculas de lenhina, depende do tipo de madeira (Silva 

2005). Os precursores da biossíntese da lenhina são p-álcool cumarílico, álcool coniferílico e 

álcool sinapílico (Fig. III.9) (Pettersen 1984). A estrutura molecular e o teor de lenhina variam 
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bastante de resinosas para folhosas, aparecendo em maiores quantidades nas resinosas, tendo 

por base o álcool coniferílico (G - lenhina) (Fengel e Wegener 1989, Rowell et al. 2005).  

 

Figura III.9 - Estrutura química das unidades monoméricas da lenhina (Adaptado de Pereira et al. 2003). 

A lenhina é frequentemente comparada a uma substância incrustante porque usufrui de uma 

distribuição essencialmente ubíqua nos tecidos lenhosos adultos. Permeia ambas as paredes 

celulares e regiões intercelulares, ou lamela média, e torna a madeira um material rígido e forte, 

capaz de resistir a consideráveis tensões mecânicas (Parham e Gray 1984). Assim, e sendo o 

último componente a ser incorporado durante o desenvolvimento da parede celular, a lenhina 

serve de material agregador das fibrilas e das próprias fibras. Como é um polímero rígido e duro 

com fortes ligações covalentes, a lenhina constitui uma estrutura tridimensional que confere 

rigidez e coesão à parede celular e resistência à compressão da madeira (Fengel and Wegener 

1989, Pereira et al. 2003). A lenhina também desempenha um papel protetor contra patogénicos 

externos (Sjöström 1993, Fengel and Wegener 1989, Pereira et al, 2003). Além do mais, a 

lenhina fortalece as propriedades mecânicas, ao manter a integridade do xilema e engrandece a 

capacidade hidrofóbica da superfície das paredes celulares, permitindo o transporte da água às 

partes mais altas das árvores (Plomion et al. 2001, Pereira et al. 2003, Antonova et al. 2014). 

A lenhina pode ser isolada por vários métodos, entre eles o método de Klason (Pettersen 1984). 

Aparece bem relacionada com as hemiceluloses, formando ligações fortes, no entanto, com a 

celulose a natureza química desta relação não está ainda bem esclarecida (Rowell et al. 2005).  

4.1.1.4. Distribuição das macromoléculas na parede celular 

O modo como os componentes estruturais se distribuem nas camadas que compõem a parede 

celular vai, juntamente com a composição química, determinar as propriedades da parede (Silva 
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2005). Em termos de interconexão entre os polímeros estruturais, a organização da parede 

celular consta de um esqueleto microfibrilar de celulose, envolto por moléculas de hemicelulose 

arranjadas em sucessivas estruturas tipo fita, com lenhina a ocupar os espaços vazios deixados 

entre as moléculas de hemicelulose (Pereira et al. 2003). 

Relativamente à composição química das várias camadas que compõem a parede celular, a 

parede primária é a que apresenta maior conteúdo em lenhina e hemiceluloses e menor teor de 

celulose; ao contrário a S2 e S3 no seu conjunto exibem maior concentração de celulose e menor 

teor de lenhina e hemiceluloses (Fengel 1976, Bodig 1981, Silva 2005). No entanto, a maioria 

dos hidratos de carbono da madeira está na espessa parede secundária, particularmente na S2 

(Pettersen 1984). A região da lamela média é onde se concentra a maior parte da lenhina, 

contendo cerca de 70-80% ou mais em peso de lenhina, e o menor teor de celulose (Fengel 

1976, Bodig 1981, Parham e Gray 1984, Rowell et al. 2005). Para a P. sylvestris a lamela média 

e parede primária são compostas principalmente de lenhina (84%) com menores quantidades 

de hemiceluloses (13,3%) e ainda menos de celulose (0,7%). A camada S1 é composta por 

51,7% lenhina, 30,0% de celulose e 18,3% de hemiceluloses. A camada S2 é composta de 15,1% 

de lenhina, 54,3% de celulose e 30,6% de hemiceluloses. A camada S3 tem pouca ou nenhuma 

lenhina, 13% de celulose e 87% hemiceluloses (Rowell et al. 2005). 

4.1.2. Componentes não estruturais 

4.1.2.1. Extratáveis  

Este grupo de substâncias orgânicas encontra-se acumulado nas células do parênquima, nos 

canais secretores e em concentrações muito pequenas na lamela média, nos espaços 

intercelulares e na parede das células (Fengel e Wegener 1989). Não fazendo parte dos 

componentes estruturais, estes compostos de baixo peso molecular não contribuem para a 

estrutura da parede celular, sendo por isso relativamente fácil a sua remoção, através de 

solventes apropriados, sem grande alteração das características mecânicas da madeira 

(Pettersen 1984, Pereira et al. 2003, Silva 2005). Existem já vários tipos de extratáveis isolados 

e identificados em diferentes madeiras, tais como gorduras, ceras, alcaloides, proteínas, 

fenólicos simples e complexos, açúcares simples, pectinas, mucilagens, gomas, resinas, 

terpenos, glicósidos, saponinas e óleos essenciais, ácidos alifáticos ou outros como o amido, 

mono e dissacáridos, aminas e etileno (Pettersen 1984, Rowell et al. 2005). 
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A maioria dos extratáveis são metabolitos secundários, compostos que desempenham outros 

papéis na árvore, além dos envolvidos no crescimento e no desenvolvimento celular. Muitos 

deles funcionam como intermediários no metabolismo das árvores, como reservas de energia 

ou como parte do mecanismo especializado de defesa da árvore contra ataques abióticos, 

patogénicos e outros ataques bióticos como de insetos. Contribuem para propriedades de 

madeira como cor, odor, inflamabilidade e resistência à decadência das árvores ou durabilidade 

da madeira sólida (Pettersen 1984, Harris e Cown 1991, Pereira et al. 2003). Nas resinosas, os 

canais de resina (especialmente desenvolvidos em pinheiros) produzem uma mistura de 

compostos terpenoides (resina), sendo os extratáveis mais importantes na madeira destas 

árvores (Pereira et al. 2003). Alguns extratáveis serviram originalmente de reservas de alimento 

para a árvore viva e consequentemente para alguns microrganismos como os fungos (Bodig 

1981). Estes compostos são muitas vezes usados na classificação taxonómica da família, género 

ou espécie (Hillis 1987).  

Normalmente o teor de extratáveis varia entre os 0-20% da massa seca da madeira, situando-se 

à volta dos 5-8% em espécies de climas temperados e 20% nos climas tropicais (Tsoumis 1991, 

Trugilho et al. 1996). O teor e composição química dos extratáveis variam com a espécie, com 

a árvore e dentro da própria árvore, verificando-se uma maior concentração de extratáveis na 

parte central do tronco da árvore que corresponde ao cerne (Tsoumis 1991). Na árvore viva, os 

metabolitos secundários são depositados preferencialmente nesta parte interna do tronco, uma 

vez que já não está envolvida na condução de água e cumpre apenas um papel estrutural. A 

síntese e deposição destes compostos protetores é realizada pelas células do parênquima vivo, 

principalmente o parênquima de raios, no momento da formação do cerne. Como muitos destes 

compostos são coloridos, vão conferir ao cerne uma cor diferente e por vezes conspícua (Pereira 

et al. 2003). 

4.1.2.2. Cinzas 

Este grupo de substâncias inorgânicas é formado por componentes minerais da madeira que são 

normalmente determinadas como cinzas. Na madeira de climas temperados as cinzas são 

essencialmente constituídas por compostos de potássio, cálcio e magnésio enquanto na madeira 

de climas tropicais podem aparecer outros elementos em maior quantidade, como por exemplo 

o silício (Silva 2005). O conteúdo de cinzas normalmente situa-se entre 0,2% e 1% da massa 

seca da madeira (Pettersen 1984, Tsoumis 1991). 
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4.2. Variação da composição química 

De uma forma geral, as variações dos teores de celulose e de lenhina são normalmente ligeiras 

entre proveniências ou árvores/genótipos da mesma espécie (Savidge 2003). No entanto há 

outras situações mais específicas em que a variação da composição química é mais notória. Em 

comparação com as folhosas, a madeira das resinosas é caracterizada por conter teores de 

hemiceluloses mais baixos, mas conteúdos de lenhina mais elevados e com diferente estrutura 

molecular (heterogeneidade da lenhina) (Bodig 1981, Fengel e Wegener 1989, Pereira et al. 

2003, Rowell et al. 2005). Também dentro da própria árvore há diferenças na composição e 

distribuição dos elementos químicos, nomeadamente no tipo de tecidos celulares, onde a 

maioria dos hidratos de carbono da madeira está concentrada na parede secundária, 

particularmente na camada S2 (Pettersen 1984), enquanto a região da lamela média é onde se 

concentra a maior parte da lenhina e o menor teor de celulose (Fengel 1976, Bodig 1981, 

Parham e Gray 1984, Silva 2005). Entre os vários tipos de lenho também existem diferenças, 

nomeadamente entre o lenho normal e de reação (compressão) e entre o lenho juvenil e o lenho 

adulto das resinosas. O lenho de compressão tem um conteúdo mais elevado de lenhina, com 

uma diferente composição e uma maior condensação molecular e apresenta um teor mais baixo 

de celulose, que é menos cristalina e com um ângulo de microfibrilas na camada S2 mais alto 

do que no lenho normal. O lenho juvenil exibe teores mais baixos de celulose e mais altos de 

hemiceluloses e lenhina, assim como o lenho inicial também tem mais lenhina do que o final, 

fatores relevantes para a variação geral da madeira e da qualidade de uso final (Panshin e de 

Zeeuw 1970, Pereira et al. 2003, Rowell et al. 2005).  

A origem geográfica, nomeadamente climas temperados ou tropicais, também induz alguma 

variação na composição química da madeira, sendo mais notória ao nível dos extratáveis. Estes 

componentes são os que apresentam a maior variação, onde a quantidade e os padrões de 

composição dos extratáveis variam amplamente entre espécies, dentro de diferentes locais para 

a mesma espécie e dentro da mesma árvore (Pereira et al. 2003). Árvores de climas temperados 

apresentam normalmente menor quantidade de lenhina e extratáveis do que as de climas 

tropicais (Tsoumis 1991, Trugilho et al. 1996). No entanto, verifica-se uma maior concentração 

de extratáveis na parte central do tronco da árvore (cerne) em todas as espécies (Tsoumis 1991, 

Pereira et al. 2003, Rowell et al. 2005). A diferença qualitativa no conteúdo de extratáveis, de 
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espécie para espécie, é a base de quimiotaxonomia (taxonomia baseada em constituintes 

químicos) (Rowell et al. 2005). 

Também a ocorrência de ferimentos físicos, tensões mecânicas, ou ataque de organismos 

bióticos induzem muitas árvores a produzir tecidos traumáticos, sintetizando e depositando 

compostos protetores ou extratáveis nas áreas afetadas, como é o caso dos canais de resina 

traumática das coníferas (Pereira et al. 2003). 

4.3. Influência da composição química nas propriedades físicas da madeira 

Os componentes da parede celular são os membros estruturais da célula de madeira e por isso 

influenciam grandemente as suas propriedades físicas (Bodig 1981). A qualidade e proporção 

relativa dos diferentes componentes químicos na estrutura da madeira determinam, de certa 

forma, grande parte das suas características físico-mecânicas, a durabilidade natural, a cor, a 

resistência mecânica, a higroscopicidade, a trabalhabilidade e o poder energético (Silva 2005). 

A celulose é o polímero mais forte da madeira e, portanto, é altamente responsável pela 

resistência das fibras de madeira devido ao seu alto grau de polimerização e orientação linear. 

As hemiceluloses atuam como matriz para a celulose e aumentam a densidade de compactação 

da parede celular. A lenhina não só mantém as fibras juntas, mas também ajuda a ligar as 

moléculas de hidratos de carbono na parede celular da fibra de madeira (Winandy e Rowell 

2005).  

Uma das principais propriedades responsável pelas variações dimensionais que a madeira sofre 

durante o seu uso, a higroscopicidade, tem origem na sua composição química (Silva 2005). A 

densidade de um material é a massa por unidade de volume numa determinada condição 

especificada. Para um material higroscópico como a madeira, a densidade depende de dois 

fatores: o peso da estrutura de madeira e o teor de humidade retido na madeira (Winandy 1994). 

A natureza química da substância de madeira, particularmente a dos polissacarídeos, torna as 

paredes das células de madeira higroscópicas (ou hidrofílicas) (Parham e Gray 1984). Os grupos 

hidroxilo livres existentes nas moléculas de celulose e hemiceluloses são responsáveis por esta 

grande afinidade pela água e têm uma forte propensão para formar ligações de hidrogénio 

(Panshin e De Zeeuw 1970). Estes grupos funcionais estabelecem a ligação das moléculas de 

água à madeira, permitindo trocas de humidade com o meio ambiente e levando a madeira a 
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expandir ou a retrair conforme ganha ou perde humidade, alterando a sua densidade. 

Componentes hidrófilos, como as pectinas, também contribuem para o aumento da 

higroscopicidade da madeira (Silva 2005). Por outro lado a lenhina, possui relativamente 

poucos hidroxilos livres, e, como resultado, é muito menos higroscópica, sendo geralmente 

considerada essencialmente hidrofóbica (ou lipofílica). Contribui assim para a estabilidade 

dimensional da madeira, ao ocupar os espaços vazios que poderiam ser ocupados por moléculas 

de água.  

O teor de humidade tem um forte efeito nas propriedades da madeira, sendo o uso industrial 

grandemente afetado pela relação água/material lenhoso. De uma forma simplificada, a água na 

madeira está presente de duas formas, uma de forma retida/adsorvida pela celulose e 

hemiceluloses na parede celular, e outra de forma livre dentro do lúmen das células. O ponto 

de saturação das fibras é atingido quando todos os locais de adsorção de água são preenchidos 

e as paredes celulares tornam-se saturadas de água. Toda a água adsorvida depois de o ponto 

de saturação das fibras ser atingido corresponde a água livre (Parham e Gray 1984, Rowell et 

al. 2005). Como consequência da sua hidrofilia, a madeira procurará manter, através de ganho 

ou perda de humidade, um equilíbrio do teor de humidade com a atmosfera circundante. 

(Parham e Gray 1984, Silva 2005). Quando as trocas com o meio ambiente cessam dá-se a 

estabilização do teor de humidade (aproximadamente 12%), sendo denominado de humidade 

de equilíbrio da madeira, que ocorre, salvo em condições de saturação, a humidades inferiores 

às do ponto de saturação das fibras (Noves et al. 1992).  

Os extratáveis são um dos responsáveis pelas diferentes características que as madeiras de 

diferentes espécies apresentam. Para a madeira sólida, estes são os fatores químicos mais 

importantes que afetam a qualidade, uma vez que a sua presença influencia o processamento e 

uso da madeira. A maior contribuição dos extratáveis no uso da madeira maciça está certamente 

na durabilidade natural que eles conferem (Pereira et al. 2003). Normalmente, um alto teor de 

extratáveis corresponde a uma maior durabilidade da madeira (Silva 2005). A variabilidade das 

diferenças em extratáveis pode por vezes influenciar a densidade específica e o equilíbrio do 

conteúdo da mistura química e por isso alterar, indiretamente, algumas propriedades físicas 

relacionadas, causando grande diferenciação na utilização da madeira (Bodig 1981, Zobel e 

Van Buijtenen 1989, Rey-Prieto e Riesco-Muñoz 2012). Grandes quantidades de extratáveis, 

especialmente quando estão localizados dentro das paredes celulares, podem aumentar a 
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densidade e diminuir a retração e a expansão, com consequências benéficas para a utilização da 

madeira (Bodig 1981, Tsoumis 1991). Porque estes extratáveis protetores são acumulados 

principalmente no cerne, a durabilidade natural deste é maior do que a do borne, da mesma 

espécie (Pereira et al. 2003). O efeito combinado de maior durabilidade e menor variação 

dimensional torna o cerne num material valioso para aplicações estruturais (Faherty e 

Williamson 1995). 

Em contraste, a presença de resina traumática produz concentrações localmente altas destes 

extratáveis, tornando essas partes de madeira inutilizável (Pereira et al. 2003). 

5. Propriedades mecânicas da madeira 

Como anteriormente referido, o lenho das resinosas é constituído essencialmente por traqueídos 

que desempenham uma dupla função: suporte mecânico e transporte de fluidos (Bodig 1981). 

A fonte de força na madeira sólida é a fibra lenhosa (Winandy e Rowell 2005). 

Os constituintes químicos, o arranjo dos vários tipos de células (anisotropia e ortotropia) e a 

densidade contribuem para muitas das diferenças nas propriedades físico-mecânicas entre os 

vários tipos de madeira (Bodig 1981). Também poderão ser afetadas pelas condições edafo-

climáticas e pelo efeito genético.  

Assim, a avaliação das propriedades mecânicas da madeira tem grande importância, uma vez 

que estas influenciam a qualidade da madeira e desta forma a sua utilização final. Propriedades 

mecânicas são as características de um material em resposta a forças aplicadas. Incluem 

propriedades de elasticidade, que caracterizam a resistência à deformação e distorção, 

indicando a rigidez desse material, e propriedades de resistência/força, que refletem a 

capacidade de carga ou resistência a forças/cargas aplicadas (Winandy 1994, Zink-Sharp 2003, 

Winandy e Rowell 2005). 

A madeira é incomumente forte para o seu peso (Zink-Sharp 2003). A relação favorável de 

força-peso da madeira é rastreada à natureza do material da parede celular e sua distribuição, 

como um sistema de tubos de paredes finas. Porque os constituintes da parede celular são 

distribuídos na forma de tubos finos em torno de um lúmen oco, a madeira exibe boa rigidez 

em comparação com materiais estruturais. Esse facto torna a madeira adequada para uso em 
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situações que exigem estabilidade elástica, como longas vigas e colunas (Panshin e de Zeeuw 

1970). 

Aplicações estruturais são aquelas em que a força/resistência é geralmente o principal critério 

de aptidão de um material. O termo força tem muitos significados em uso comum, mas na 

definição de materiais estruturais, a força é definida como a capacidade de suportar ou resistir 

a cargas ou forças aplicadas (Zink-Sharp 2003). A resistência da madeira determina o seu 

desempenho mecânico e é um fator importante na secagem, usinagem, flexão, colagem e 

fixação (Hoadley 1992). 

De uma forma simples é possível determinar as forças que agem sobre um corpo em equilíbrio, 

recorrendo para isso às leis de mecânica Newtonianas. Contudo, por vezes torna-se necessário 

conhecer a deformação que o corpo sofre quando este é sujeito a uma determinada força, sendo 

destacada a importância da relação entre força e deformação (Bodig 1981). Algumas relações 

são lineares outras não; algumas envolvem o tempo como uma variável, outras não. Existem 

poucos compostos para os quais as deformações são quase completamente recuperáveis, após 

a remoção da carga, ficando no entanto, alguma deformação permanente, para a maioria deles 

(Bodig 1981). Para além disto, se a deformação for demasiado extensa podem ocorrer falhas ou 

quebra da deformação. Nestes casos a relação força-deformação é influenciada por alterações 

da temperatura e humidade. A relação carga-deformação também é influenciada pela orientação 

do eixo de simetria, taxas de carga e pela magnitude da deformação (Bodig 1981). 

5.1. Elasticidade e força da madeira 

Alguns dos parâmetros usuais para expressar os efeitos da tensão estática na madeira são a 

elasticidade/rigidez e a força crítica na flexão (Verkasalo e Leban 2002). Propriedades elásticas 

são aquelas que indicam a rigidez de um material, enquanto a força reflete a capacidade de 

carga ou resistência a forças aplicadas (Zink-Sharp 2003). A tensão é uma medida das forças 

internas exercidas num material como resultado de uma aplicação de uma força/carga externa. 

Existem três tipos de tensão primária: tensão de tração, que puxa ou alonga um objeto; tensão 

de compressão, que empurra ou comprime um objeto; tensão de cisalhamento, que leva dois 

segmentos contíguos de um corpo a rodar/deslizar dentro do objeto. A tensão de flexão é uma 

combinação de todas as tensões primárias e causa distorção rotacional ou curvatura num objeto 

(Fig. III.10). A deformação é a medida da capacidade de um material de se modificar, isto é, 
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alongar, comprimir ou girar, enquanto sob tensão. Dentro da amplitude de elasticidade de um 

material, a tensão e a deformação estão relacionadas de forma linear (Winandy e Rowell 2005). 

 

Figura III.10 - Representação esquemática das tensões primárias da madeira. 

As propriedades elásticas são uma medida da rigidez de um material e relacionam a resistência 

desse material à deformação sob uma força aplicada, com a sua capacidade para recuperar as 

suas dimensões originais quando a carga é removida (Winandy 1994, Zink-Sharp 2003). Todos 

os materiais deformam quando sujeitos à ação de forças, sejam elas o resultado da aplicação de 

pressões externas, ou de perturbações internas ao nível de temperatura ou de composição. A 

Teoria da Elasticidade (lei de Hooke) relaciona a capacidade de um material de ser deformado 

por uma tensão, com a sua capacidade de recuperar as suas dimensões originais quando a tensão 

é removida. Num comportamento elástico ideal, a deformação do material é completa e 

instantaneamente recuperável, e o corpo retorna à sua forma original quando a carga é 

removida, sendo a deformação designada de deformação elástica (Bodig 1981, Winandy 1994, 

Winandy e Rowell 2005, Kretschmann 2010). Nenhum material é perfeitamente elástico, 

podendo, no entanto, apresentar uma certa elasticidade até ao ponto de rutura, a partir do qual 

ocorre deformação plástica (Bodig 1981, Kretschmann 2010).  

O critério para a elasticidade é a capacidade de um material recuperar completamente as suas 

dimensões originais quando a tensão é removida. Ao contrário, para a viscosidade, que também 

pode ser vista como plasticidade, um corpo perfeitamente plástico é aquele que não recupera as 

suas dimensões originais após a remoção de uma tensão (Winandy e Rowell 2005). 
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A madeira não é idealmente elástica, uma vez que alguma deformação provocada pela carga 

não é imediatamente recuperada quando esta é removida, embora deformações residuais 

possam ser recuperáveis ao longo do tempo (Winandy 1994, Winandy e Rowell 2005). Quando 

o limite de carga é ultrapassado, incrementos adicionais de pressão resultam em maiores 

aumentos de tensão e ocorrem deformações permanentes que não são recuperadas quando a 

carga é removida (Zink-Sharp 2003). A maioria dos cálculos estruturais assentam na hipótese 

da madeira possuir um comportamento linear e elástico (Garrido 2004). Contudo, segundo o 

mesmo autor, foi claramente demonstrado por vários investigadores que a madeira exibe um 

comportamento mecânico não linear, onde os campos das tensões e das deformações podem ser 

complexos devido à presença de nós ou ao desvio do fio da madeira. A única forma de 

identificar essas relações será através da realização de ensaios mecânicos apropriados. Assim a 

madeira é um material viscoelástico. Esta viscoelasticidade explica o fenómeno de deformação, 

em que uma determinada carga irá induzir uma deformação imediata, e se essa tensão 

permanecer nessa peça, continuará a ocorrer uma deformação secundária durante longos 

períodos de tempo. Embora tecnicamente considerado um material viscoelástico, a madeira é 

geralmente considerada como um material elástico para a maioria das aplicações de engenharia 

(Winandy 1994, Winandy e Rowell 2005). 

Uma das formas de avaliar as propriedades de tensão de flexão é através de ensaios mecânicos 

de flexão que irão descrever a relação tensão-deformação. Desta relação derivam vários 

parâmetros, entre eles o módulo de elasticidade (MOE) e o módulo de rutura (MOR) (Winandy 

e Rowell 2005). 

O MOE é então um parâmetro que relaciona a tensão aplicada ao longo um eixo, com a 

deformação/flexão que ocorre no mesmo eixo, quantificando a resistência elástica (isto é, 

recuperável) de um material à deformação sob carga. É a relação entre a quantidade de 

deformação que um material irá sofrer em proporção à carga aplicada, dentro de um limite de 

elasticidade. Quanto mais alto o valor MOE, mais resistente é a madeira e menor é a deformação 

que sofre sob uma determinada carga (Zink-Sharp 2003). O MOE pode ser calculado a partir 

da curva tensão-deformação como a mudança na tensão que causa uma mudança 

correspondente na deformação (Winandy 1994, Winandy e Rowell 2005). 

O Módulo de Elasticidade é uma característica muito útil, permitindo ser usado no controlo da 

qualidade de componentes lenhosos estruturais (Santos 2004). De facto, o MOE aparenta ser a 
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característica de qualidade da madeira mais importante para a madeira estrutural, aparecendo 

associada à densidade e ao ângulo das microfibrilas (Baltunis et al. 2007). 

O MOR reflete a força máxima de flexão de um material, podendo ser pensado como a 

derradeira capacidade do material em resistir às forças aplicadas. É uma medida da capacidade 

máxima de carga na flexão, ou seja, a carga que determinado pedaço de madeira pode aguentar 

sem fraturar ou distorcer excessivamente (Winandy 1994, Zink-Sharp 2003, Winandy e Rowell 

2005). 

Como anteriormente mencionado a madeira é um material ortotrópico, exibindo diferentes 

valores de MOE e MOR quando a força é aplicada longitudinalmente, radialmente ou 

tangencialmente (Zink-Sharp 2003). Neste trabalho foi apenas abordada a direção radial para o 

módulo de elasticidade (MOERad) e de rutura (MORRad). 

5.2. Influências nas propriedades mecânicas da madeira 

A rigidez e a resistência mecânica da madeira são combinações de suas propriedades físicas, 

anatómicas e químicas (Steffenrem et al. 2007). Assim, as propriedades mecânicas, tal com as 

outras propriedades da madeira, são influenciadas por uma série de fatores internos e externos. 

Além de variar dentro e entre as espécies, a rigidez é influenciada pelo teor de humidade e 

densidade. A variação da força está significativamente dependente da espécie, condição de 

carga, duração da carga, e uma série de fatores ambientais (Winandy 1994, Zink-Sharp 2003). 

5.2.1. Fatores internos 

5.2.1.1. Anatomia celular 

Sendo a madeira um material ortotrópico e anisotrópico, na sua organização celular, as suas 

propriedades físicas vão também exibir um carácter anisotrópico. Como resultado de sua 

composição heterogénea, orientação das fibras de madeira e padrões naturais de crescimento, 

as propriedades da madeira variam ao longo de três eixos mutuamente perpendiculares: 

longitudinal, radial e tangencial (Winandy 1994, Zink-Sharp 2003, Winandy e Rowell 2005).  

Propriedades paralelas ao fio da madeira diferem significativamente daquelas que estão na 

direção transversal, assim como as propriedades transversais também diferem radialmente e 

tangencialmente (Zink-Sharp 2003). Embora a maioria das propriedades da madeira difiram em 
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cada uma destas três direções do eixo, as diferenças entre o eixo radial e tangencial são 

relativamente menores quando comparadas com as diferenças entre o eixo radial ou tangencial 

e o eixo longitudinal. Os valores das propriedades no eixo longitudinal são geralmente 

significativamente maiores do que aqueles no eixo tangencial ou radial (Winandy 1994). 

Os maiores valores de resistência são obtidos em tensão longitudinal (ao longo do fio), resultado 

direto da alta densidade de ligações covalentes das moléculas de celulose nessa direção. Os 

valores de força mais baixos são obtidos na tensão tangencial e radial (perpendicular ao fio, 

cerca de 40 vezes mais fraca do que resistência longitudinal) devido à ligação horizontal muito 

mais fraca entre as moléculas de celulose e à estrutura em camadas da parede celular. 

(Dinwoodie 1968, Pereira et al. 2003, Zink-Sharp 2003). 

Muitas propriedades da madeira relacionam-se diretamente com a organização microfibrilar da 

parede celular. O ângulo das microfibrilas de celulose, conhecido como o ângulo da fibrila em 

relação ao eixo da fibra, é diferente para cada uma das várias camadas da parede celular 

(Winandy e Rowell 2005). Este ângulo é um dos parâmetros estruturais mais importantes que 

determinam as propriedades mecânicas da madeira (Rowell et al. 2005). Este ângulo de 

inclinação, principalmente na camada S2 vai influenciar as propriedades da parede, uma vez 

que a resistência mecânica da madeira à tração está diretamente relacionada com este mesmo 

ângulo (Silva 2005). Para madeira normal, o ângulo de microfibrila da celulose na camada S2 é 

de 14-19 graus. É por este ângulo ser tão baixo na espessa camada S2 que a madeira não expande 

nem retrai numa extensão tão grande na direção longitudinal (0,1-0,3%) (Rowell et al. 2005). 

O fio da madeira inclinado reduz sempre a força da madeira, uma vez que as cargas colocadas 

paralelas ao eixo da peça já não são aplicadas paralelamente à direção longitudinal das células 

(Zink-Sharp 2003). Grande parte da variação na força da madeira e na morfologia da fratura 

depende no ângulo das microfibrilas da celulose na camada S2, estando as regiões mais fracas 

localizadas na transição entre as camadas S1 e S2 (Pereira et al. 2003). 

5.2.1.2. Densidade 

Provavelmente não existe outra propriedade física singular que tenha um impacto significativo 

nas propriedades mecânicas da madeira como a densidade. Quase todas as propriedades 

mecânicas da madeira estão intimamente ligadas à densidade, algumas mais do que outras. De 

facto, a densidade é provavelmente o melhor preditor singular das propriedades da madeira sem 
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defeitos. Propriedades como elasticidade na flexão e resistência máxima de compressão 

paralela ao fio da madeira aumentam linearmente, outras aumentam através de uma função de 

potência, e algumas são apenas ligeiramente afetadas. Na madeira, a densidade é um reflexo da 

quantidade de material de parede celular presente por unidade de área, e esta por sua vez é 

função do tipo e tamanho das células e a quantidade de lenho final versus lenho inicial, na peça 

sob consideração, entre outros fatores. Adicionalmente, percentagens relativas de lenho final e 

lenho inicial são funções das condições de crescimento e da genética das árvores. Como 

resultado, a densidade varia em peças individuais e em tipos de madeira (Zink-Sharp 2003). 

Porque o volume de espaços vazios está relacionado com a densidade e esta está relacionada 

com a força da madeira, o lenho final é por vezes usado para avaliar a qualidade ou força de 

algumas espécies (Winandy 1994). 

Como anteriormente referido, a variação da densidade da substância lenhosa é muito pequena, 

estando a densidade da madeira dependente da relação entre o volume da parede celular e os 

espaços vazios das células. Estando as propriedades mecânicas diretamente relacionadas com 

a proporção relativa de substância sólida da parede celular, torna-se óbvio que uma madeira 

que apresente um volume de matéria sólida da parede celular elevado irá certamente suportar 

uma maior carga de tensão, do que outra com menor volume de matéria lenhosa (Zink-Sharp 

2003). Assim, um aumento de densidade irá refletir um incremento das propriedades mecânicas. 

No entanto, porque mudanças nos conteúdos de humidade resultam em alterações dimensionais, 

as densidades devem ser comparadas com o mesmo teor de humidade. Também a presença de 

determinados compostos químicos, nomeadamente extratáveis podem afetar os valores de 

densidade e deste modo as propriedades mecânicas (Winandy 1994). 

5.2.1.3. Lenho juvenil 

Como anteriormente referido, o lenho juvenil das resinosas apresenta densidades médias 

relativamente baixas, uma reduzida percentagem de lenho final e pouca diferenciação dos 

lenhos formados no início e fim da estação. Possui traqueídos mais curtos, com dimensão radial 

reduzida e paredes celulares finas. Exibe uma excessiva distorção devido a diferenças 

anatómicas dentro da camada S2 da parede celular, nomeadamente o maior ângulo de 

microfibrilas e fio inclinado. Exibe também teores mais baixos de celulose e mais altos de 

hemiceluloses e lenhina. Como consequência das diferenças físicas e químicas, o lenho juvenil, 

tal como o lenho de reação, tem diferentes propriedades mecânicas, nomeadamente elevadas 
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retrações longitudinais e reduzida resistência mecânica, quando comparado com o lenho adulto. 

(Panshin e de Zeeuw 1970, Zobel e Talbert 1984, Zobel e Van Buijtenen 1989, Winandy 1994, 

Zobel e Sprague 1998, Lousada 2000, Pereira et al. 2003, Rowell et al. 2005). 

5.2.1.4. Componentes químicos 

Como mencionado previamente, a qualidade e proporção relativa dos diferentes componentes 

químicos na estrutura da madeira determinam, de certa forma, grande parte das suas 

características físico-mecânicas. 

Com uma estrutura linear e arranjo cristalino das microfibrilas, a celulose assume-se como o 

principal responsável pela força da madeira, nomeadamente pela elevada resistência da madeira 

à deformação axial, por tração e flexão (Tsoumis 1991, Pereira et al. 2003). As ligações de 

hidrogénio dentro da celulose fornecem rigidez à molécula de celulose ao transferirem a tensão 

e permitirem que a molécula absorva o choque (Winandy e Rowell 2005). As hemiceluloses 

definitivamente agem como uma matriz para a celulose e dão consistência à parede celular, ao 

servir de material de conexão entre a celulose e a lenhina, proporcionando rigidez e resistência 

à compressão da madeira (Tsoumis 1991, Pereira et al. 2003, Winandy e Rowell 2005). A 

lenhina é muitas vezes considerada o adesivo da natureza, atuando como um agente 

endurecedor para as moléculas de celulose dentro da parede celular da fibra. Serve como um 

agente agregador entre as microfibrilas de celulose e células adjacentes das paredes celulares, 

conferindo rigidez à madeira e resiliência ao impacto, à compressão e de certa forma à flexão, 

fortalecendo assim as propriedades mecânicas (Fengel and Wegener, 1989, Tsoumis 1991, 

Pereira et al. 2003, Winandy e Rowell 2005). A capacidade da lenhina em atuar como um 

agente incrustante em torno da fração de hidratos de carbono e, assim, limitar o acesso e a 

influência da água sobre essa estrutura de ligações de hidrogénio, é a pedra angular da 

capacidade da madeira em manter a sua força e rigidez à medida que humidade é introduzida 

no sistema (Winandy e Rowell 2005). 

Os extratáveis podem por vezes influenciar a densidade específica, alterando indiretamente as 

propriedades físicas e mecânicas da madeira (Rey-Prieto e Riesco-Muñoz 2012), uma vez que 

um aumento da densidade resulta em aumento da rigidez (Zink-Sharp 2003). Grandes 

quantidades de extratáveis, ao promoverem o aumento da densidade e diminuir a retração e a 
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expansão, podem ter consequências benignas para a utilização da madeira (Bodig 1981, 

Tsoumis 1991).  

5.2.1.5. Outros 

Outros fatores, como os nós da madeira, podem influenciar negativamente as propriedades 

mecânicas devido à heterogeneidade que eles introduzem e criam concentrações de tensão 

devido à interrupção do arranjo paralelo e contínuo da direção das fibras de madeira associadas 

ao nó. Embora a influência deste dependa do seu tamanho, localização, forma e solidez, a 

maioria dos valores de propriedades mecânicas são menores nas seções contendo nós, 

ocorrendo fendas em torno destes durante o processo de secagem (Winandy 1994, Zink-Sharp 

2003). 

5.2.2. Fatores externos 

5.2.2.1. Teor de humidade 

A madeira é uma substância anisotrópica e higroscópica que tem uma afinidade química por 

vapor de água. No entanto, é a estrutura capilar da madeira que faz com que tenha uma excelente 

capacidade de absorção, quando em contato com a água líquida. Como resultado, um pedaço 

de madeira alterará a sua dimensão quando a humidade for adsorvida ou libertada devido a 

mudanças nas condições ambientais ou quando entra em contato com água (Zink-Sharp 2003).  

O teor de água da parede celular de madeira tem assim uma forte influência nas propriedades 

mecânicas da madeira (Parham e Gray 1984). Acima do ponto de saturação das fibras, a madeira 

não irá retrair ou expandir com alterações no teor de humidade, porque a água livre é encontrada 

apenas na cavidade celular e não está associada dentro das paredes celulares (Winandy 1994). 

Quando a madeira é seca até ao ponto de saturação das fibras, só é perdida água livre e, portanto, 

não ocorrem alterações no volume da parede celular (Rowell et al. 2005). Em contraste, a perda 

de água da madeira abaixo do ponto de saturação, devido à difusão e à evaporação, provoca a 

remoção da água ligada/adsorvida na parede celular, iniciando-se a retração da madeira 

(Parham e Gray 1984, Rowell et al. 2005). Assim, a madeira retrai quando perde humidade 

abaixo do ponto de saturação das fibras e expande à medida que ganha humidade até ao ponto 

de saturação das fibras. Essas mudanças dimensionais podem resultar em fendas e deformações 
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(Winandy 1994). Uma maior elasticidade promoverá a capacidade de resistir a maiores tensões 

de secagem sem ocorrerem fissuras (Verkasalo 1992). 

A variação dimensional com a humidade também reflete a organização da parede celular 

(Pereira et al. 2003). A estabilidade dimensional da madeira é uma das poucas propriedades 

que diferem significativamente em cada uma das três direções do eixo (Winandy 1994). As 

moléculas de água são adsorvidas apenas na celulose amorfa e nas hemiceluloses, resultando 

numa expansão e numa retração relativamente pequenas na direção longitudinal e alterações 

maiores na direção transversal (seções tangenciais e radiais da madeira) (Pereira et al. 2003). 

Mudanças dimensionais na direção longitudinal, entre o ponto de saturação das fibras e o teor 

de humidade a 12%, estão entre 0,1 e 0,2% e não têm significado prático. No entanto, no lenho 

de reação ou juvenil, essas percentagens podem ser significativamente maiores. Os efeitos 

combinados de retração nos eixos tangencial e radial podem distorcer a forma das peças de 

madeira por causa da diferença na retração e da curvatura dos anéis anuais. Geralmente, a 

retração tangencial (variando de 4,4 a 7,8% dependendo da espécie) é o dobro da retração radial 

(de 2,2 a 5,6%) (Winandy 1994). Não sendo iguais nas três direções, as mudanças dimensionais 

resultam em deformações e fendas, que podem originar uma qualidade ou comportamento 

inaceitável, se de magnitude suficiente. Aumentar o conteúdo de humidade até o ponto de 

saturação das fibras resulta em diminuição da rigidez da madeira (Zink-Sharp 2003). 

5.2.2.2. Outros 

A força e a rigidez diminuem quando a madeira é aquecida e aumentam quando a madeira 

arrefece. O efeito da temperatura é imediato e, na maior parte, reversível para breve durações 

de aquecimento. No entanto, se a madeira é exposta a temperaturas elevadas por um tempo 

prolongado, a força é permanentemente reduzida por causa da degradação da substância lenhosa 

e uma correspondente perda de peso. A magnitude destes efeitos permanentes depende do teor 

de humidade, meio de aquecimento, temperatura, período de exposição e, em menor escala da 

espécie (Winandy 1994). 

A força da madeira não muda significativamente ao longo do tempo, a menos que seja sujeita 

a fatores prejudiciais, como decadência, altas temperaturas, flutuações de humidade extremas, 

ou produtos químicos poderosos. Se a força exercida pela carga for contínua, pode haver alguma 

perda de força e um aumento na deformação. As perdas de força podem resultar da hidrólise de 
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celulose, oxidação por agentes oxidantes ou deslenhificação por álcalis. A deterioração química 

pode ocorrer perto de materiais como o ferro ou aço devido a interações com a humidade que 

criam sais de ferro que promovem o enfraquecimento da madeira (Zink-Sharp 2003). 

6. Objetivos 

Os objetivos do trabalho incluído neste capítulo são: (1) avaliar as propriedades de qualidade 

da madeira (físicas, químicas e mecânicas) de P. sylvestris a crescer em Portugal (extremo 

sudoeste de sua distribuição natural) e comparar os resultados com os de outras proveniências 

europeias da mesma espécie, bem como de outras espécies; (2) averiguar, de um ponto de vista 

qualitativo (densidade de madeira), se a madeira de Pinus sylvestris produzida em Portugal é 

diferente da madeira de P. pinaster português, que é atualmente a principal fonte de 

abastecimento de madeira de resinosas em Portugal; (3) determinar quais as origens de variação 

que mais contribuíram para as diferenças observadas em termos de densidade da madeira, que 

é considerada por muitos autores como um dos melhores indicadores da qualidade da madeira; 

(4) avaliar o relacionamento (correlações fenotípicas) entre as diferentes propriedades 

qualitativas da madeira da P. sylvestris a crescer em Portugal. 

7. Metodologia 

7.1. Localização e caracterização dos locais de estudo 

Foram selecionados cinco locais de amostragem, como representativos da área de distribuição 

da P. sylvestris em Portugal (Fig. III.11). Na Tabela III.1 encontram-se descritos a localização, 

número de indivíduos amostrados e as principais características dos povoamentos selecionados. 
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Figura III.11 - Localização dos locais amostrados. 
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Tabela III.1 - Características geográficas, climáticas e dos povoamentos, dos 5 locais de estudo. 

 Marão Vinhais Peneda Gerês S. da Estrela 

Nº de indivíduos 
amostrados 20 20 20 20 20 

Latitude 41° 19’ 03’’N 41° 55’ 44’’N 41º 59’ 23’’N 41° 42’ 56’’N 40° 24’ 54’’N 

Longitude 7° 53’ 03’’W 7° 00’ 03’’W 08º 15’54’’W 8° 08’ 56’’W 7° 35’ 33’’W 

Altitude (m) 935 1128 1105 815 1424 

Idade média (anos) 49 51 52 66 46 

Precipitação média 
anual (mm) * 1131 855 1195 1205 1125 

Temperatura média 
anual (°C) * 14 11.6 14.9 14.4 13.5 

Classificação climática 
de Köpen-Geiger * Csb Csb Csb Csb Csb 

Densidade do 
povoamento (arv./ha) 460 500 380 400 460 

Altura média das 
árvores (m) 

18,3 16,7 17,2 16,5 16,5 

Diâmetro a 1.3m (DAP) 
(cm) 29.2 27.2 34.6 33.0 27.4 

* http://pt.climate-data.org; Csb - Warm and temperate climate. 

7.2. Material vegetal 

Em cada local foram amostradas aleatoriamente 20 árvores adultas, totalizando 100 indivíduos. 

Foram excluídas da amostragem árvores isoladas ou de bordadura, bifurcadas, não dominantes 

e que apresentassem uma condição sanitária aparentemente deficiente. 

Por árvore, foram colhidas amostras de madeira ao nível do DAP (diâmetro à altura do peito-

1,3 m) com uma verruma de Pressler, por extração de uma verrumada de 12 mm (Fig. III.12a), 

de um lado ao outro do tronco, passando pela medula, seguindo a direção da menor 

excentricidade da medula e o mais perpendicular possível ao eixo da árvore. Esta 

perpendicularidade da verrumada assegura a orientação axial dos traqueídos, necessária para 

uma diferenciação mais nítida dos anéis de crescimento nas amostras. Posteriormente, cada 

verrumada foi transformada num provete de 2 mm de espessura (medula-câmbio) (Fig. III.12b) 

(etapa descrita nos procedimentos laboratoriais). 
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Figura III.12 - Representação esquemática de uma verrumada (a) e de um provete (b) e sua localização no 
tronco (c). 

7.3. Procedimentos laboratoriais 

7.3.1. Propriedades físicas da madeira (densidade)  

As propriedades físicas de qualidade da madeira foram avaliadas através das componentes da 

densidade, obtidas por microdensitometria com raios-x. 

Como já foi mencionado anteriormente, a densidade da madeira pode variar dentro e entre 

árvores como resultado das combinações de vários componentes de densidade. Assim, a análise 

de microdensitometria com raios-x pode fornecer informações importantes sobre o processo 

fisiológico subjacente à formação da madeira, permitindo que a atividade cambial seja analisada 

ao longo da estação de crescimento em resposta a diferentes efeitos ambientais (Zobel e Van 

Buijtenen 1989, Koubaa et al. 2002, Louzada 2003, Rozenberg et al. 2004). 

Este método, desenvolvido em França por Polge (1966) e aperfeiçoado no Reino Unido, por 

Hughes e Sardinha (1975), permite a leitura dos valores da densidade em intervalos muito 

pequenos, o que possibilita a obtenção de um registo contínuo da variação da densidade da 

madeira, desde a medula até à casca. Assim, é possível obter informação mais detalhada da 

variação da densidade entre os anéis de crescimento (crescimento radial da árvore) e dentro dos 
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anéis, nomeadamente das densidades do lenho inicial e final e da transição entre eles. Este facto 

possibilita o conhecimento da densidade em qualquer ponto ao longo da posição radial no 

tronco da árvore e a quantificação da sua heterogeneidade, fator que condiciona o tipo de 

utilização final da madeira. Com estes dados é possível, então, determinar várias componentes 

da densidade para cada anel de crescimento: Densidade Média (DM), Densidade do Lenho 

Inicial (DLI), Densidade do Lenho Final (DLF) e Índice de Heterogeneidade (IH), assim como 

outras componentes relacionadas com o crescimento radial da árvore: Largura do Lenho Inicial 

(LLI), Largura do Lenho Final (LLF), Percentagem de Lenho Final (PLF) e Largura do Anel 

(LA). 

A determinação da densidade da madeira através da microdensitometria por raios-x apresenta 

outras vantagens, em relação aos métodos tradicionais baseados na razão entre o seu peso e 

volume. Entre elas contam-se a possibilidade de ser aplicada a amostras de pequena dimensão, 

permitindo diminuir o erro nas avaliações efetuadas, nomeadamente do seu volume. É um 

método bastante rápido (cerca de 3cm/minuto) e com excelente resolução (0,10-0,05mm), 

devido à grande sensibilidade do microdensitómetro e ao facto de possibilitar a radiografia, 

simultânea, de um grande número de amostras na mesma película. Estas películas de raios-x 

constituem um registo permanente das amostras, já que podem ser lidas quantas vezes for 

necessário. Permite, também a utilização de material proveniente de verrumadas extraídas de 

árvores em pé, uma vez que não é muito restritivo em relação à espessura das amostras 

(praticável em provetes de 2mm ou menos de espessura), tornando-se assim num método de 

determinação da variação contínua da densidade da madeira com um carácter não destrutivo 

(Louzada 2000). Por fim, toda a informação obtida da aplicação desta técnica pode ser de 

importante interesse para substanciar outras áreas de investigação, tais como a 

Dendrocronologia, Dendroclimatologia ou a Dendrofisiologia (Lousada 2000). 

A técnica microdensitométrica envolve, essencialmente, duas fases: radiografia dos provetes de 

madeira, de modo a obter-se uma imagem negativa dos mesmos, impressa numa película de 

raios-x; leitura da densidade ótica dessa película, através do microdensitómetro e posterior 

correlação, e conversão em densidade real da madeira. De seguida são descritas as etapas desta 

técnica, aplicadas no presente estudo, segundo Lousada (2000). 
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7.3.1.1. Preparação das amostras de madeira 

De modo a obter resultados fidedignos, é crucial uma preparação cuidada das amostras, sendo 

necessário um controlo da orientação, humidade e espessura dos provetes. É importante a 

extração perpendicular das verrumadas, em relação ao eixo da árvore, pois a falta de 

perpendicularidade leva a que o feixe de raios-x deixe de incidir paralelamente ao eixo 

longitudinal dos traqueídos, resultando numa imperfeita definição dos limites dos anéis de 

crescimento. Igual problema ocorre nos anéis junto à medula e nos provetes que não estejam 

bem orientados radialmente, havendo um esbatimento entre o lenho final e inicial adjacente, o 

que leva a um desfasamento nas curvas de variação da densidade e posterior falseamento na 

estimativa das componentes. 

O acondicionamento das amostras a uma humidade da madeira constante a 12% é igualmente 

importante para o rigor dos resultados. Tanto a água como os extratáveis, presentes na madeira, 

contribuem para a absorção da radiação e consequentemente interferem com os valores de 

densidade. 

A irregularidade de espessura dos provetes interfere diretamente nos valores de densidade, 

havendo, naturalmente, uma maior absorção da radiação nos pontos com mais material lenhoso. 

Quanto mais fina for a amostra, qualquer alteração irá provocar diferenças consideráveis na 

densidade. Por outro lado, em amostras muito espessas há o risco de os traqueídos ficarem 

desalinhados com o feixe de radiação, o que contribui para o esbatimento dos limites dos anéis 

de crescimento e consequente deturpação das componentes da densidade. Assim, torna-se 

crucial que os provetes apresentem uma espessura constante para garantir que qualquer variação 

da densidade ótica da imagem impressa na película possa apenas ser atribuída a diferenças de 

densidade real da madeira. 

Neste trabalho, após secagem ao ar, cada verrumada foi seccionada pela medula, em duas 

amostras radiais, sendo usada apenas uma (da medula ao câmbio). Posteriormente cada amostra 

radial foi submetida a um corte entre dois discos de uma tupia, no sentido transversal ao 

alinhamento dos traqueídos, de modo a obter amostras com uma espessura axial constante de 

aproximadamente 2 mm (Fig. III.13). Depois de secarem ao ar, estes provetes foram 

acondicionados a um teor de humidade até 12%, consensualmente aceite como o teor de 

humidade de referência da madeira. Por fim foram validadas as espessuras dos provetes, através 

de um micrómetro digital, com uma precisão de 0,001 mm. 
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Figura III.13 - Provetes de 2mm. 

7.3.1.2. Radiografia  

De modo a que a imagem impressa na película de raios-x possa providenciar uma análise 

quantitativa correta das componentes da densidade, é importante ter em consideração alguns 

fatores que podem influenciar de forma relevante a qualidade da imagem e consequentemente 

os resultados. As características da radiação, o tempo de exposição, a voltagem da corrente, as 

características das películas, a duração do processo de revelação e fixação, os níveis de 

impurezas e até mesmo o erro humano são alguns exemplos. 

É fundamental garantir que a dosagem de radiação seja uniformemente distribuída por toda a 

película e que o feixe de radiação incida na madeira paralelamente ao eixo longitudinal dos 

traqueídos, para assim proporcionar uma boa definição dos anéis de crescimento.  

Neste método, a determinação da densidade real da madeira é obtida por comparação da 

densidade das imagens das amostras com densidades padrões conhecidas (ótica e real). Assim, 

torna-se necessário radiografar, simultaneamente com os provetes, vários padrões com várias 

espessuras e com densidades reais previamente padronizadas por comparação com a densidade 

ótica e real de várias amostras de madeiras, de forma a abrangerem um grande leque de 

densidades e uniformizarem a película. Uma vez que o material, de que os padrões de densidade 

são feitos (acetato de celulose), apresenta um coeficiente de absorção de radiação e uma 

afinidade para a água muito idênticos aos da madeira, torna-se assim possível calcular uma 

regressão linear entre a densidade ótica e a real dos padrões que será depois usada na conversão 

da densidade ótica de cada medição em densidade real da madeira. 

Neste trabalho, as amostras radiais foram radiografadas perpendicularmente à seção transversal, 

ou seja, na direção axial, pois esta é a que proporciona a melhor definição dos limites dos anéis 

de crescimento para a madeira das resinosas (Lousada 2000). 

O tempo de exposição à radiação foi de 300s, com uma intensidade de corrente de 18mA e uma 

tensão de aceleração (voltagem) de 12kV, para um melhor contraste das imagens, e com uma 

106 

 



Capítulo III  Características de qualidade da madeira  

distância entre a fonte de raios-x e o filme de 2,5m. Foram utilizadas películas “Kodak Industrex 

CX”, já comprovadas como as mais adequadas para esta aplicação (Fig. III.14) (Lousada 2000). 

 

Figura III.14 - Aparelho gerador de raios-x. 

Posteriormente efetuou-se a revelação (4 minutos) e a fixação (4 minutos) das películas, à 

temperatura ambiente de 20ºC, num tanque de agitação forçada do revelador “Kodak LX24”, 

seguido do fixador “Kodak AX4” (Fig. III.15). 

 

Figura III.15 - Exemplo de uma radiografia. 

7.3.1.3. Densitometria 

Como já foi referido, neste método a determinação da densidade real da madeira não é feita 

diretamente. O que se obtém diretamente da leitura das amostras impressas na película de raios-

x é um registo de valores de densidade ótica relativa, que terão de ser convertidos em valores 

equivalentes de densidade real da madeira. A leitura das radiografias foi efetuada por um 

microdensitómetro de duplo feixe JOYCE LOEBL MK3, instalado no Laboratório de Produtos 

Florestais do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista da UTAD (Fig. 

III.16). Este aparelho gera dois feixes de luz, com igual intensidade, a partir de uma única fonte 
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luminosa. Um deles, depois de apontado e focado adequadamente, passa através da radiografia 

colocada numa mesa móvel, sendo assim atenuado, enquanto o outro fica livre para funcionar 

como padrão. Na base está um recetor de radiação luminosa que regista a diferença de 

intensidades da radiação luminosa recebida pelos dois feixes num determinado ponto da 

película. Os dois feixes são então comparados e através do balanço entre eles é possível 

quantificar, em termos relativos, a sua densidade ótica.  

 

Figura III.16 - Microdensitómetro 

O microdensitómetro está equipado com um sistema duplo de saída de dados, nomeadamente 

em fita perfurada (escala de 0 a 999) e simultaneamente num traçador de gráficos. Os intervalos 

de leitura (normalmente de 50 a 200µm) dependem dos objetivos do trabalho e da largura dos 

anéis de crescimento, sendo necessário um maior número de leituras para anéis mais estreitos. 

As janelas de leitura não deverão ser muito pequenas, de modo a evitar oscilações excessivas 

dos valores, nem demasiado grandes, para impedir uma excessiva homogeneização dos valores 

de densidade dentro dos anéis. De acordo com Lousada (2000) é normal dimensionar a janela 

em função do intervalo de leitura, para que todos os pontos do anel de crescimento sejam 

medidos sem sobreposição das áreas de leitura. 

Assim, neste trabalho os dados que compreendem os perfis de densidade radial foram registados 

com um intervalo entre leituras de 100μm, sendo efetuadas 10 leituras por milímetro. A janela 

de leitura foi de 5mm (direção tangencial) por 1100μm (direção radial), combinada com um 

fator de ampliação de 11x, para produzir uma resolução efetiva de 455μm (direção tangencial) 

por 100μm (direção radial). 
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Através deste processo, é possível determinar a densidade da madeira em intervalos de 100μm, 

da medula até ao último anel, fornecendo um registo de densidade radial contínua ao longo da 

vida da árvore (Fig. III.17). 

 

Figura III.17 - Exemplo de uma representação gráfica da variação da densidade de um provete radial de 
madeira obtida por microdensitometria. 

7.3.1.4. Cálculos preliminares e registo de dados 

Os valores de cada leitura de densidade ótica são então registados de forma codificada numa 

fita perfurada e simultaneamente de forma contínua num traçador de gráficos. Estes dados 

registados na fita perfurada são depois introduzidos no computador, através de um leitor de fita 

perfurada e um software concebido especialmente para o efeito. Seguidamente, com base nos 

resultados obtidos pela leitura dos padrões de acetato de celulose é calculada, para cada película 

analisada, uma equação de regressão linear entre a densidade ótica e a densidade real dos 

padrões, com uma precisão de aproximadamente 100%, a partir da qual se calcula os valores 

da densidade real da madeira. Os limites dos anéis de crescimento, nos perfis radiais, foram 

identificados através da localização de variações abruptas de densidade nas matrizes de dados, 

em conjunto com o respetivo gráfico, cruzando esta informação com a observação visual das 

características anatómicas macroscópicas do provete e da respetiva imagem na película de 

raios-x. 

Embora a madeira de pinheiro-silvestre apresente uma transição bastante acentuada entre o 

lenho final de um ano e o lenho inicial do ano seguinte, considerou-se preferível efetuar esta 

tarefa de forma manual. Este processo manual, apesar de moroso, permite ao operador efetuar 

uma análise crítica dos valores observados e detetar os limites reais e também excluir variações 

causadas por irregularidades, nomeadamente valores correspondentes ao início e ao fim dos 

provetes, sempre que estes não coincidam com os limites efetivos, bem como os 

correspondentes a fissuras nos provetes. Os limites dos anéis de crescimento foram 
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posteriormente introduzidos manualmente através de um sistema de coordenadas, criando as 

matrizes de dados finais, para então se proceder ao cálculo das componentes da densidade. 

7.3.1.5. Determinação das Componentes da Densidade 

O cálculo da densidade média do anel (DM) foi efetuado através da média aritmética de todos 

os valores de densidade de cada anel de crescimento. 

Para determinar as densidades do lenho inicial (DLI) e do lenho final (DLF), foi necessário 

definir o limite de demarcação entre estes dois tipos de lenho, que neste trabalho, foi 

determinado pela média dos valores de densidade mínima e máxima dentro de cada anel 

(Rozenberg et al. 2001). Assim, qualquer ponto do lenho cuja densidade seja inferior ao valor 

limite será considerado como pertencente ao lenho Inicial, e se superior ao lenho final. Embora 

neste método o valor limite de transição entre lenhos seja variável de anel para anel, é possível 

garantir sempre a existência de lenho final, o que é vantajoso em situações de maior dificuldade 

de distinção dos lenhos. 

Uma vez que a distância entre duas leituras foi sempre constante (100μm), a largura do anel de 

crescimento (LA), bem como as larguras dos lenhos inicial (LLI) e final (LLF), foram obtidas 

pelo produto da distância entre duas leituras com o número de leituras realizadas em cada anel 

e em cada um dos tipos de lenho.  

A percentagem de lenho final (PLF) foi estimada através da razão percentual entre a largura do 

lenho final e a largura total do anel de crescimento. 

O índice de heterogeneidade (HI) foi determinado pelo método proposto por Ferrand (1982), 

que expressa a heterogeneidade dentro do anel com base no desvio padrão de todos os valores 

de densidade individual em cada anel. 

7.3.2. Propriedades químicas da madeira 

A análise das propriedades químicas da madeira foi realizada pela avaliação do teor de 

extratáveis, por extração de Soxhlet, e do teor lenhina Klason e sua composição (razão H/G), 

por espectrofotometria de infravermelho próximo FT-NIR em conjunto com análise 

multivariada (PLS), em colaboração com os laboratórios de Química da Madeira do Instituto 

Superior de Agronomia e do Instituto de Investigação Científica e Tropical.  
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A extração de Soxhlet, ou “extração sólido-líquido”, inventada em 1879 por Franz von Soxhlet, 

é uma das técnicas mais antigas de preparação de amostras sólidas. A extração ocorre quando 

o composto desejado tem uma solubilidade limitada num determinado solvente e as impurezas 

são insolúveis nesse mesmo solvente. Serve não só para remover e separar compostos de 

interesse de frações insolúveis de alto peso molecular, mas também de outros compostos que 

podem interferir nas etapas subsequentes do processo de análise. Neste método é usada uma 

pequena quantidade de solvente, a qual é constantemente reciclada, para dissolver uma grande 

quantidade de composto. O extrator Soxhlet é composto por três principais secções: um 

percolador (um balão de destilação e um condensador de refluxo), que permite o refluxo do 

solvente, um dedal (um filtro, constituído normalmente por papel de filtro grosso), que retém 

as partículas sólidas, e um sifão, que esvazia periodicamente a câmara onde o dedal é colocado 

(Jensen 2007, de Castro e Priego-Capote 2010, Yang e Jaakkola 2011). 

O método mais utilizado para determinar o conteúdo de lenhina é o método Klason, que consiste 

na hidrólise de polissacarídeos. Quando comparado com as tradicionais técnicas analíticas da 

química da madeira, este método de espectroscopia FT-NIR apresenta vantagens, uma vez que 

não é destrutivo, é muito mais rápido e utiliza um número menor de amostras na análise, 

mantendo a mesma exatidão e precisão dos outros métodos, podendo deste modo diminuir os 

custos (Thieule et al. 2001, Da Silva Perez et al. 2005, 2007). Contudo, todas as medições são 

dependentes de calibrações, etapa determinante para apurar os resultados corretos (Da Silva 

Perez et al. 2005). Este método consiste, basicamente, na criação e na validação de um modelo 

de calibração que correlaciona os resultados da espectroscopia com os resultados obtidos por 

processos tradicionais (Markussen et al. 2002). Nesta técnica de análise química a absorção 

seletiva de luz pelas moléculas, devidas à alteração da energia de vibração, resulta em 

frequências de vibração específicas para cada ligação. Consequentemente, cada ligação, ou 

grupo funcional de uma molécula, absorve um comprimento de onda específico e 

correspondente às suas frequências específicas, podendo deste modo ser feita uma análise 

qualitativa, mas também quantitativa (Thieule et al. 2001). Ao ser um processo simples, rápido 

e altamente reprodutível, têm vindo a render outras técnicas (wet-chemistry techniques) para a 

determinação da composição química de materiais lenhinho-celulósicos (Schwanninger e 

Hinterstoisser 2001, Schimleck et al. 2003). 
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7.3.2.1. Preparação das amostras 

As amostras remanescentes das verrumadas, após preparação dos provetes para leitura em 

microdensitometria, foram primeiramente moídas num moinho de facas da Retsch modelo 

SM100, com uma malha de saída de 6mm e em seguida num moinho ultra centrífugo da Retsch 

modelo ZM100, com uma malha de saída de 1mm. 

7.3.2.2. Teor de extratáveis 

A remoção dos extratáveis dos provetes de madeira foi efetuada segundo a extração de Soxhlet 

(Fig. III.18). Alíquotas de 2 gramas das amostras moídas com um diâmetro menor do que 0,5 

mm foram extratadas sequencialmente por solventes de polaridade crescente. Iniciou-se com 

diclorometano (Cl2CH2) durante 6 horas, seguido de etanol (CH3CH2OH) durante 16 horas e 

por fim água (H2O) durante 24 horas. Cada um dos solventes foi evaporado durante a utilização, 

sendo determinada gravimetricamente a massa seca. A percentagem total de extratáveis, 

presente em cada amostra, foi calculada pela soma das percentagens de extratáveis obtidas por 

cada solvente, calculada em função da massa seca da amostra (Silva 2005). 

 

Figura III.18 - Extrator de Soxhlet. 

7.3.2.3. Componentes estruturais  

Sobre a amostra limpa de extratáveis foi então feita a determinação dos componentes 

estruturais, lenhina Klason e sua composição (razão H/G), através dos espectros obtidos num 

espectrómetro de infravermelho próximo com transformada de Fourier, FT-NIR Bruker MPA 
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(Bruker Optics, Ettlingen, Alemanha) (Fig. III.19). Os espectros foram obtidos no intervalo de 

números de onda de 12.000 a 3.800 cm-1 em modo de reflectância difusa utilizando um módulo 

de copo giratório. Cada espectro foi obtido com 100 scans com uma resolução espectral de 8 

cm-1. O teor de lenhina Klason (baseado no peso seco em estufa) e sua composição (H/G) foram 

então estimados através de modelos de predição PLS-R, com base em NIR, utilizando o 

software OPUS-Quant (Bruker Optics, Ettlingen, Alemanha). Os modelos tinham um erro de 

predição de 0.26/0.35 (RMSEC/RMSECV) e 0.002/0.002 (RMSEC/RMSECV) para o teor de 

lenhina Klason e sua composição (H/G), respetivamente (dados não publicados). As predições 

destes modelos são mais precisas do que as dos modelos de PLS-R, previamente reportadas 

para a P. pinaster (Alves et al. 2006, Da Silva Perez et al. 2007, Gaspar et al. 2011) e similares 

às dos modelos para Picea abies (Schwanninger et al. 2011a, 2011b). Estes modelos foram 

obtidos por correlação dos dados laboratoriais usando os métodos de referência: para os 

extratáveis o método Soxhlet, para a lenhina o método Klason e para a composição da lenhina 

(H/G) a pirólise analítica (Py- GC/FID). 

 

Figura III.19 - Espectrómetro de NIR. 

7.3.3. Propriedades mecânicas da madeira 

Sendo a madeira é um material anisotrópico, o conhecimento das suas propriedades mecânicas 

permite a caracterização do comportamento do material quando sujeito a esforços mecânicos 

(Santos 2004). Os testes mecânicos têm assim o importante papel de determinar as propriedades 

do material, mas também poderem compará-las com diversos materiais reconstruídos, para 

assim evidenciar a influência das condições industriais e determinar qual é a melhor adaptada 

às condições operacionais (Santos 2004). A escolha do teste mecânico que determinará melhor 
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as propriedades mecânicas do material também depende de seu propósito, do tipo de esforços 

em questão e nas propriedades que se pretende avaliar. Sempre que possíveis, as propriedades 

mecânicas devem ser determinadas em condições iguais ou muito aproximadas daquelas que 

os compostos reais vão enfrentar no seu uso final (Santos 2004). Ao executar um teste, uma 

carga é aplicada numa amostra de uma determinada maneira e a deformação resultante é 

monitorizada. A informação da carga permite que as forças internas dentro da amostra (tensão) 

sejam calculadas. A informação de modificação permite que a distorção interna (deformação) 

seja calculada, quando aceites hipóteses específicas. Comparando estas duas informações de 

uma forma gráfica, é desenvolvido um diagrama de tensão-deformação (Winandy e Rowell 

2005).  

Devido à sua simplicidade, o teste de flexão é comumente usado para avaliar as propriedades 

mecânicas dos compostos de madeira (Bodig 1981). A medida da rigidez da madeira quando 

carregada por flexão é expressa pelo módulo de elasticidade (MOE), enquanto a capacidade 

máxima de carga na flexão é expressa pelo módulo de rutura (MOR) (Verkasalo e Leban 2002, 

Auty 2006, Høibø e Vestøl 2010). 

Neste trabalho, as propriedades mecânicas foram analisadas através dos parâmetros de 

elasticidade (MOERad - módulo de elasticidade na direção radial) e força (MORRad - módulo de 

rutura na direção radial) da madeira (Gaspar et al. 2011), obtidos por um ensaio de flexão em 

três pontos, nos provetes previamente utilizados na análise microdensitométrica. 

Antes do ensaio, foram medidas as dimensões do provete (espessura e largura) com uma 

craveira digital (resolução de 0,01mm) determinando-se depois os valores médios (Fig. III.20). 

 

Figura III.20 - Craveira digital. 

114 

 



Capítulo III  Características de qualidade da madeira  

Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente com uma máquina de testes eletromecânica 

(Instron 5848 MicroTester®) (Fig. III.21) com um controlo de deslocamento de 0,5mm / min e 

40mm de intervalo, no Departamento de Engª. Mecânica da UTAD. 

 

Figura III.21 - Máquina de ensaios mecânicos MicroTester. 

Cada provete foi submetido a uma força até este atingir o ponto de fratura. Simultaneamente os 

dados do teste foram enviados para o computador, recorrendo a software adequado, de forma a 

ser possível desenhar um gráfico de tensão/deformação, até rotura do provete.  

O esquema do ensaio pode ser ilustrado da seguinte forma (Fig. III.22): 

 

Figura III.22 - Esquema do ensaio de flexão em três pontos. A - Distância entre apoios (30 mm); H - Altura 
média do provete (mm); L - Largura média do provete (mm); δ - Deslocamento do provete (mm); F - Força 

aplicada no provete (N). 
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Na Figura III.23 podemos observar um pormenor do ensaio de flexão em 3 pontos, antes da 

aplicação da força. 

 

Figura III.23 - Pormenor do ensaio de flexão em 3 pontos. 

Os resultados experimentais são traduzidos pela curva F - δ (Figura III.24): 

 

Figura III.24 - Curva F - δ . R (rigidez, N/mm) - Declive inicial (no domínio linear) da curva F - δ; Fmax (N) - 
Força máxima aplicada no provete. 

No tratamento dos dados foram estimadas as propriedades mecânicas de Módulo de Rutura 

radial (MORrad) e o Módulo de Elasticidade radial (MOErad) para cada provete através das 

seguintes fórmulas (Adaptadas de Bodig 1981): 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 3𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹
2𝐿𝐿𝐻𝐻2�  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐹𝐹3
4𝐿𝐿𝐻𝐻3� × 10−3 
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7.3.4. Tratamento estatístico 

Devido à diferença na idade das árvores, foi necessário organizar os dados, relativos às 

componentes da densidade, em quatro conjuntos de dados para extrair a máxima informação. 

O primeiro conjunto de dados (análise global) compreende todos os anéis de todas as árvores e 

de todos os locais. Os conjuntos restantes foram previamente ortogonalizados, para permitir um 

tratamento estatístico adequado dos dados. O segundo conjunto (análise comum) consiste nos 

primeiros 40 anéis de crescimento a partir da medula, que são comuns a todas as árvores dos 

diferentes locais, a fim de maximizar a informação sobre a variação dentro e entre árvores. O 

terceiro (análise central) compreende o subconjunto dos 20 anéis mais interiores, 

representativos do lenho juvenil, onde todos os anéis têm a mesma idade cambial. O quarto 

(análise periférica) inclui a camada mais exterior, formada pelos últimos 10 anéis de 

crescimento, com a mesma idade cronológica e representativos do lenho adulto. 

Com os dados de cada conjunto ortogonalizado (comum, central e periférico) foi realizada uma 

análise de variância para todas as características de densidade e crescimento, de acordo com o 

modelo misto apresentado na Tabela III.2. Neste modelo, as origens de variação Locais e Anéis 

foram consideradas como efeitos fixos, e Árvores/Locais como efeito aleatório. Foi avaliada a 

significância estatística de cada origem de variação e suas interações, e quantificada a 

contribuição de cada origem de variação para a variância total (% de variância esperada). 

Tabela III.2 - Modelo de análise de variância usado em todas as componentes da densidade. 

Origens de variação   Graus de liberdade T.C. Valores esperados dos 
quadrados médios 

 (1) Locais (L) (l-1) (2) σ2 e + r σ2 A/L + ra  K2 L 

 (2) Árvores/Locais (A/L) (a-1).s (5) σ2 e + r σ2 A/L 

 (3) Anéis (R) (r-1) (5) σ2 e + al  K2 R 

 (4) RxL  (r-1). (l-1) (5) σ2 e + a  K2 RL 

 (5) Resíduo (RxA/L) (r-1). (a-1).l  σ2 e 

C.T. - Termo de comparação para o cálculo das relações de variância (F) 

  σ2 -  Estimativa da variância de origens casuais 

  K2 - Estimativa da variância de origens fixadas 
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Foi realizada a análise estatística dos dados relativos às características de qualidade da madeira 

em estudo (componentes da densidade, propriedades químicas e mecânicas), obtidos para as 

cinco populações em estudo. As médias das variáveis medidas em cada local foram comparadas 

pelo teste de comparação de médias múltiplas de Duncan (p <0,05) e foram estimados os 

coeficientes de correlação de Pearson entre todas as variáveis.  

Foi estimada uma matriz de correlação linear entre todas as variáveis estudadas de modo a 

avaliar as correlações (fenotípicas) existentes entre as características de qualidade da madeira.  

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software estatístico JMP (SAS 

Institute Inc.). 

8. Resultados e discussão 

8.1. Densidade da madeira 

8.1.1. Diferenças entre locais e comparação com outras espécies 

Os valores médios obtidos para as componentes de densidade da madeira encontram-se 

resumidos na Tabela III.3. O conjunto global de dados representa os valores medidos para todos 

os anéis, todas as árvores e todos os locais de amostragem. O subconjunto comum de dados 

representa os primeiros 40 anéis de crescimento a partir da medula, enquanto os dados do 

subconjunto central e periférico referem-se aos 20 anéis mais internos e aos 10 anéis mais 

externos, respetivamente, de todas as árvores por local. 

Os resultados deste estudo e resultados anteriores de outros estudos e regiões foram compilados 

nas Tabelas III.4 e III.5 para facilitar a sua comparação e a discussão dos resultados. A tabela 

III.4 contém dados relativos às componentes de densidade e a Tabela III.5 inclui dados relativos 

às componentes de crescimento. 

Relativamente à análise global e comum (Tab. III.3), os valores de DM neste estudo variaram 

entre locais de 0,497 g cm-3 a 0,621 g cm-3, apresentando um valor médio global de 0,588 g cm-

3. De acordo com a Tabela III.4, foram encontrados valores semelhantes de DM, para a P. 

sylvestris, em Espanha (Rey-Prieto e Riesco-Muñoz 2012), e na Lituânia (Aleinikovas e 

Grigaliûnas 2006), variando de 0,491 a 0,586 g cm-3. Valores mais baixos de densidade média 

da madeira foram encontrados em países mais a norte, nomeadamente na Suécia e na Finlândia, 
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variando de 0,362 a 0,506 g cm-3 (Kilpeläinen et al. 2003, Karlman et al. 2005, Fries e Ericsson 

2006, Peltola et al. 2009, Pritzkow et al. 2014). 

Quanto aos dados dos estudos restantes, a sua comparação com os nossos resultados não pode 

ser precisa, uma vez que as técnicas de medição foram diferentes, nomeadamente, a densidade 

básica (Wilhelmsson et al. 2002, Riesco-Muñoz et al. 2008, Auty et al. 2014, Tomczak et al. 

2015), que por definição é sempre a mais baixa, e densidade verde (Verkasalo e Leban 2002). 

De acordo com estes resultados, podemos confirmar uma ligeira tendência decrescente na 

densidade da madeira de P. sylvestris com o aumento da latitude, como relatado anteriormente 

por Bryan and Pearson (1955), Cown (1974), Boden (1982), Chave et al. (2006), Van Der 

Maaten-Theunissen et al. (2013) e Rossi et al. (2015). Algumas das exceções observadas, tais 

como os elevados valores de densidade observados na Lituânia (Aleinikovas e Grigaliûnas 

2006) e Suécia (Karlman et al. 2005, Pritzkow et al. 2014), podem ser devidas à idade mais 

avançada das árvores (mais de 100 anos) em relação aos outros povoamentos, cujas idades 

médias se situam entre 30 e 50 anos. 

Foram encontradas densidades de madeira mais baixas noutras espécies resinosas, 

nomeadamente Pinus brutia, Abies balsamea e Picea mariana, com valores a variar de 0,351 a 

0,495 g cm-3 (Zhang e Jiang 1998, Koga e Zhang 2004, Guller et al. 2012) (Tab. III.4). Embora 

os povoamentos portugueses de P. sylvestris sejam um pouco mais velhos (idade média de 55 

anos) do que os restantes povoamentos de outras espécies (15 a 38 anos), existe uma tendência 

para a P. sylvestris a crescer em Portugal possuir uma madeira ligeiramente mais densa do que 

a generalidade de espécies resinosas de outras regiões. 

Em relação à P. pinaster a crescer em Portugal (Tab. III.4), Louzada e Fonseca (2002) e Gaspar 

et al. (2008a) obtiveram valores de DM de 0,483 e 0,474 g cm-3, em árvores de 18/17 anos, 

respetivamente. Contudo, Louzada (1991) e Fonseca e Lousada (2000) encontraram valores 

semelhantes (0,531 g cm-3 e 0,566 g cm-3, respetivamente) aos obtidos neste estudo, em árvores 

com 35 anos de idade. Um valor mais elevado de 0,657 g cm-3 foi obtido por Lousada (2000) 

em árvores de 70 anos de idade. Portanto, é expectável que em Portugal a madeira de P. 

sylvestris tenha valores de densidade relativamente mais baixos do que os da madeira de P. 

pinaster de idades semelhantes. 
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A DLI neste trabalho exibiu os valores de densidade mais baixos, variando de 0,396 g cm-3 a 

0,490 g cm-3, e com um valor médio de 0,433 g cm-3 (Tab. III.3). Para a mesma espécie, 

Kilpeläinen et al. (2003) e Peltola et al. (2009) encontraram valores menores de DLI na 

Finlândia, variando de 0,295 a 0,330 g cm-3 (Tab. III.4). Um valor ainda menor de 0,270 g cm-

3 foi encontrado na Suécia por Pritzkow et al. (2014). Valores mais baixos de DLI também 

foram relatados para outras espécies resinosas, nomeadamente, Pinus brutia, Abies balsamea e 

Picea mariana, variando de 0,317 a 0,388 g cm-3 (Zhang e Jiang 1998, Koga e Zhang 2004, 

Guller et al. 2012). No entanto, a madeira de P. sylvestris portuguesa apresentou menores 

valores de DLI, em comparação com a P. pinaster a crescer em Portugal. De facto, Louzada e 

Fonseca (2002) e Gaspar et al. (2008a) encontraram valores de 0,411 e 0,386 g cm-3, 

respetivamente, embora as árvores amostradas fossem apenas de 18/17 anos. Densidades de 

DLI mais elevadas, de 0,452 e 0,519 g cm-3, foram encontradas em árvores mais velhas (35/70 

anos) (Louzada e Fonseca 1991, Lousada 2000). 

Como esperado, as densidades mais elevadas foram obtidas na componente do lenho final 

(DLF), com valores a variar entre locais de 0,672 e 0,840 g cm-3 com um valor médio de 0,773 

g cm-3 (Tab. III.3). O aumento da espessura da parede celular e a redução do diâmetro do lúmen 

durante o verão/outono será refletido no lenho final, o que leva a um aumento da sua densidade, 

explicando as densidades máximas obtidas para esta componente (Lousada 2000). 

Para a P. sylvestris, foram encontrados valores mais baixos de DLF na Suécia (0,660 g cm-3) 

por Pritzkow et al. (2014) e na Finlândia (0,545 a 0,640 g cm-3) por Peltola et al. (2009) e 

Kilpeläinen et al. (2003) (Tab. III.4). Os valores de DLF de outras espécies resinosas, como 

Pinus brutia, Abies balsamea e Picea mariana, também foram menores, variando de 0,550 a 

0,620 g cm-3 (Zhang e Jiang 1998, Koga e Zhang 2004, Guller et al. 2012). 

Para árvores jovens de P. pinaster a crescer em Portugal, Louzada e Fonseca (2002) e Gaspar 

et al. (2008a) relataram valores de 0,687 e 0,618 g cm-3, respetivamente, que são relativamente 

inferiores aos obtidos para a P. sylvestris adulta. No entanto, Louzada (1991) e Lousada (2000) 

encontraram valores muito maiores em árvores mais velhas (0,781 e 0,892 g cm-3, 

respetivamente). 

No que diz respeito à variabilidade da densidade dentro dos anéis de crescimento, o IH neste 

estudo variou entre 0,140 e 0,219 g cm-3, apresentando um valor médio de 0,177 g cm-3 (Tab. 

III.3). Quanto à P. sylvestris, não foram encontrados dados na literatura. No entanto, para outras 
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espécies resinosas, um IH muito menor foi relatado por Zhang e Jiang (1998) para a Picea 

mariana (0,058 g cm-3) e Koga e Zhang (2004) para a Abies balsamea (0,079 g cm-3) (Tab. 

III.4). Um IH baixo foi também encontrado em P. pinaster de 18/17 anos (0,134 e 0,120 g cm-

3, respetivamente) por Louzada e Fonseca (2002) e Gaspar et al. (2008a). No entanto, em mais 

árvores mais velhas (35/70 anos), o IH foi maior, variando de 0,140 a 0,185 g cm-3 (Louzada 

1991, Lousada 2000), semelhante à P. sylvestris adulta. 

Relativamente às componentes relacionadas com o crescimento, a LA variou entre locais de 

2,86 e 3,72 mm, apresentando um valor médio de 2,87 mm (Tab. III.3). As suas componentes, 

LLI e LLF, exibiram valores médios de 1,83 mm e 1,03 mm, respetivamente, variando entre 

1,81 a 2,52 mm (LLI) e entre 0,99 a 1,21 mm (LLF). 

Valores de LA semelhantes para a mesma espécie foram encontrados em França (Verkasalo e 

Leban 2002), e Escócia (Auty et al. 2014), onde os valores variaram de 1,9 a 3,7 mm (Tab. 

III.5). No geral, a madeira de P. sylvestris de países do norte da Europa apresentaram valores 

de LA menores, variando de 1,11 a 1,89 mm (Wilhelmsson et al. 2002, Verkasalo e Leban 

2002, Karlman et al. 2005, Aleinikovas e Grigaliûnas 2006, Pritzkow et al. 2014). A exceção é 

relatada por Peltola et al. (2009) para o pinheiro-silvestre na Finlândia, com valores de LA de 

3,0 a 3,6 mm, embora em árvores com apenas 20 anos de idade. 

Comparando com outras espécies de resinosas (Tab. III.5), os valores de LA da madeira de 

pinheiro-silvestre obtida neste estudo foram semelhantes aos encontrados em Pinus brutia, 

Abies balsamea e P. pinaster, variando de 2,06 a 3,51 mm (Louzada 1991, Lousada 2000, Koga 

e Zhang 2004, Guller et al. 2012). As exceções foram encontrado para a Picea mariana (4,03 

mm) e P. pinaster (4.22 a 5.13 mm) em árvores jovens com idades de 15 a 18 anos (Zhang e 

Jiang 1998, Louzada e Fonseca 2002, Gaspar et al. 2008a). 

Um padrão semelhante de variação foi detetada para as componentes LLI e LLF (Tab. III.5). A 

amplitude dos valores entre as larguras de anel dos lenhos inicial e final, observadas neste 

estudo, parece ser ligeiramente superior à obtida em P. brutia (LLI: 1,58 mm; LLF: 1,38 mm) 

por Guller et al. (2012). Por outro lado, a amplitude foi menor do que as relatadas por outros 

autores, noutras espécies resinosas, nomeadamente por Zhang e Jiang (1998) em P. mariana 

(LLI: 3,51 mm; LLF: 0,52 mm), Koga e Zhang (2004) em A. balsamea (LLI: 1,82 mm; LLF: 

0,24 mm) e Gaspar et al. (2008a) em P. pinaster (LLI: 2,67 mm; LLF: 1,55 mm). 
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Em relação à PLF, os valores variaram de 33,3% a 40,3%, exibindo um valor médio de 38,4% 

(Tab. III.3). Estes valores são semelhantes aos relatados em P. sylvestris, Pinus brutia, e P. 

pinaster, variando de 24% a 46,9% (Louzada 1991, Lousada 2000, Louzada e Fonseca 2002, 

Karlman et al. 2005, Aleinikovas e Grigaliûnas 2006, Gaspar et al. 2008a, Peltola et al. 2009, 

Guller et al. 2012). Valores mais baixos de PLF foram encontrados para a madeira de Abies 

balsamea (11,8%) e Picea mariana (14,1%) (Zhang e Jiang 1998, Koga e Zhang 2004), como 

é usual nestas espécies. No entanto, deve notar-se que nem todos estes estudos seguiram o 

mesmo método de delimitação entre o lenho inicial e o final, que pode contribuir para algum 

conflito de resultados. 

Com base nos resultados acima descritos, podemos concluir que as diferenças observadas no 

crescimento radial são principalmente devidas à localização geográfica e ao efeito da idade. No 

entanto, em comparação com a madeira da P. pinaster a crescer em Portugal, a P. sylvestris 

mostrou um crescimento semelhante ou ligeiramente inferior ao da P. pinaster, em árvores de 

idades semelhantes. 

Estas variações de densidade e largura de anel, entre espécies e locais, já foram minuciosamente 

investigadas no passado. Mesmo assim, ainda hoje há lacunas de conhecimento nesta área, que 

dificultam e interferem no estabelecimento de uma teoria credível e compreensiva para explicar 

estas diferenças. Zobel e Van Buijtenen (1989) justificam a ampla variedade de resultados pelo 

facto de os locais não poderem ser quantificados biologicamente, e pela sua dependência na 

interação de vários fatores (por exemplo, solo, nutrientes, humidade, fotoperíodo, etc.), cujas 

combinações únicas determinam e afetam grandemente o tipo e as características da madeira 

produzida. 
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Tabela III.3 - Valores médios (± desvio padrão) e correspondente Teste de Comparação de Médias para todas as componentes da densidade, medidas nos diferentes grupos 
de dados. 

DM - Densidade média do anel (g cm-3), DLI - Densidade do lenho inicial (g cm-3), DLF - Densidade do lenho final (g cm-3), PLF - Percentagem de lenho final (%), LLI - Largura do lenho 
inicial (mm), LLF - Largura do lenho final (mm), LA - Largura do anel (mm), HI - Índice de heterogeneidade (g cm-3). 

Letras diferentes na mesma coluna correspondem a diferenças significativas (p<0,05) entre locais, pelo teste de comparação de médias (Duncan multiple range test). Os valores médios mais 
elevados são mostrados a negrito. 

 

Análise Local DM DLI DLF PLF LLI LLF LA IH 

Global Todos 0,588 ±0,101   0,433 ±0,094   0,773 ±0,114   38,4 ±12,4   1,83 ±1,34   1,03 ±0,78   2,87 ±1,86   0,177 ±0,059   

Comum  
(Anéis 1-40) 

Marão 0,548 ±0,096 b 0,405 ±0,081 a 0,840 ±0,108 c 33,3 ±11,6 a 2,52 ±1,66 b 1,21 ±0,90 b 3,72 ±2,23 b 0,219 ±0,053 c 

Vinhais 0,544 ±0,093 b 0,421 ±0,079 a 0,774 ±0,100 b 35,2 ±11,2 ab 1,85 ±1,25 a 1,00 ±0,92 a 2,86 ±1,87 a 0,183 ±0,048 b 

Peneda 0,534 ±0,093 b 0,396 ±0,074 a 0,745 ±0,096 b 40,3 ±11,0 d 1,91 ±1,28 a 1,17 ±0,78 ab 3,08 ±1,78 a 0,184 ±0,045 b 

Gerês 0,621 ±0,092 c 0,490 ±0,093 b 0,834 ±0,090 c 39,4 ±11,6 cd 1,81 ±1,18 a 1,08 ±0,65 ab 2,89 ±1,61 a 0,182 ±0,052 b 

S Estrela 0,497 ±0,078 a 0,402 ±0,071 a 0,672 ±0,094 a 37,1 ±13,1 bc 1,88 ±1,27 a 0,99 ±0,80 a 2,88 ±1,72 a 0,140 ±0,049 a 

Central 
(Anéis 1-20) 

Marão 0,525 ±0,092 b 0,407 ±0,087 b 0,816 ±0,098 c 29,9 ±12,7 a 3,46 ±1,82 b 1,49 ±1,10 b 4,95 ±2,40 b 0,199 ±0,050 c 

Vinhais 0,507 ±0,088 b 0,398 ±0,076 ab 0,741 ±0,097 b 32,6 ±12,6 a 2,36 ±1,45 a 1,19 ±1,19 a 3,55 ±2,20 a 0,173 ±0,048 b 

Peneda 0,487 ±0,090 ab 0,368 ±0,066 a 0,702 ±0,102 b 35,8 ±11,2 b 2,56 ±1,44 a 1,37 ±0,99 ab 3,93 ±2,04 a 0,174 ±0,043 b 

Gerês 0,604 ±0,086 c 0,477 ±0,084 c 0,828 ±0,089 c 36,7 ±12,2 b 2,42 ±1,27 a 1,35 ±0,74 ab 3,77 ±1,65 a 0,182 ±0,047 b 

S Estrela 0,460 ±0,073 a 0,374 ±0,063 ab 0,660 ±0,103 a 31,7 ±13,8 a 2,71 ±1,26 a 1,27 ±1,03 ab 3,97 ±1,73 a 0,139 ±0,043 a 

Periférica 
(Últimos 10 
anéis) 

Marão 0,583 ±0,081 b 0,415 ±0,070 a 0,873 ±0,104 d 37,5 ±9,70 a 1,46 ±0,71 c 0,85 ±0,45 b 2,31 ±1,09 c 0,237 ±0,052 b 

Vinhais 0,600 ±0,085 b 0,476 ±0,082 b 0,792 ±0,098 c 40,8 ±11,1 ab 1,02 ±0,53 b 0,67 ±0,34 a 1,69 ±0,79 ab 0,167 ±0,058 a 

Peneda 0,577 ±0,064 b 0,440 ±0,074 a 0,742 ±0,067 b 47,4 ±9,10 c 1,07 ±0,53 b 0,89 ±0,35 b 1,96 ±0,83 b 0,165 ±0,048 a 

Gerês 0,610 ±0,078 b 0,485 ±0,082 b 0,760 ±0,103 bc 48,4 ±11,4 c 0,72 ±0,35 a 0,65 ±0,27 a 1,37 ±0,55 a 0,150 ±0,064 a 

S Estrela 0,544 ±0,057 a 0,433 ±0,063 a 0,685 ±0,080 a 43,4 ±8,60 b 0,95 ±0,37 ab 0,69 ±0,21 a 1,63 ±0,52 ab 0,141 ±0,055 a 
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Tabela III.4 - Estudos comparativos relativos a componentes de densidade. 

Espécie Referência País Altitude 
(m) 

Latitude N 
(º) 

Idade 
(anos) 

Técnica de medição DM 
(g cm-3) 

DLI 
(g cm-3) 

DLF 
(g cm-3) 

IH 
(g cm-3) 

Pinus sylvestris Presente estudo Portugal 815-1424 40º-41º 46-66 Microdensitometria por raios-x 0,497-0,621 0,396-0,490 0,672-0,841 0,140-0,219 

Pinus sylvestris Riesco-Muñoz et al. (2008) Espanha 500-700 42º-43º 28/44 Densidade básica 0,487    

Pinus sylvestris Rey-Prieto e Riesco-Munoz (2012) Espanha 500-1100 42º-43º 20-32 Densidade a 12% H 0,491    

Pinus sylvestris Verkasalo e Leban (2002) França  48º 34 Densidade verde 0,532    

Pinus sylvestris Tomczak et al. (2015) Polónia 100-200 53º-54º  Densidade básica 0,398    

Pinus sylvestris Aleinikovas e Grigaliûnas (2006) Lituânia 50-120 54º-55º 85-110 Densidade a 12 % H 0,572-0,586    

Pinus sylvestris Auty et al. (2014) Escócia 10-300 57º 9-99 Densidade básica 0,423    

Pinus sylvestris Wilhelmsson et al. (2002) Suécia 222 61º 68 Densidade básica 0,398    

Pinus sylvestris Verkasalo e Leban (2002) Finlândia  60º-65º 40 Densidade verde 0,488    

Pinus sylvestris Karlman et al. (2005) Suécia 100-200 60º 100-145 Microdensitometria por raios-x 0,502-0,506    

Pinus sylvestris Kilpeläinen et al. (2003) Finlândia 145 62º 15 Microdensitometria por raios-x 0,410 0,330 0,640  

Pinus sylvestris Fries e Ericsson (2006) Suécia 320 63º 30 Microdensitometria por raios-x 0,450    

Pinus sylvestris Peltola et al (2009) Finlândia 85 63º 20 Microdensitometria por raios-x 0,362-0,373 0,295-0,305 0,545-0,567  

Pinus sylvestris Pritzkow et al. (2014) Suécia 350-450 68º 50-339 Microdensitometria por raios-x 0,460 0,270 0,660  

Pinus brutia Guller et al. (2012) Turquia 90-350 36º 30 Microdensitometria por raios-x 0,495 0,388 0,620  

Picea mariana Zhang e Jiang (1998) Canadá 100-300 46º 15 Microdensitometria por raios-x 0,405 0,380 0,550 0,058 

Abies balsamea Koga e Zhang (2004) Canada 200-300 47º 38 Microdensitometria por raios-x 0,351 0,317 0,564 0,079 

Pinus pinaster Gaspar et al. (2008a) Portugal 30 39º 17 Microdensitometria por raios-x 0,474 0,386 0,618 0,120 

Pinus pinaster Louzada e Fonseca (2002) Portugal 750 41º 18 Microdensitometria por raios-x 0,483 0,411 0,687 0,134 

Pinus pinaster Louzada (1991) Portugal 400-800 41º-42º 35 Microdensitometria por raios-x 0,531 0,452-0,463 0,758-0,795 0,140-0,155 

Pinus pinaster Fonseca e Lousada (2000) Portugal 400-800 41º-42º 35 Microdensitometria por raios-x 0,566    

Pinus pinaster Lousada (2000) Portugal 40-600 39º-41º 70 Microdensitometria por raios-x 0,657 0,519 0,859 0,185 

124 

 



Capítulo III  Características de qualidade da madeira  

 

Tabela III.5 - Estudos comparativos relativos a componentes de crescimento. 

Espécie Referência País Altitude 
(m) 

Latitude N 
(º) 

Idade 
(anos) 

LA 
(mm) 

LLI 
(mm) 

LLF 
(mm) 

PLF 
(%) 

Pinus sylvestris Presente estudo Portugal 815-1424 40º-41º 46-66 2,86-3,72 1,81-2,52 0,99-1,21 33,3-40,3 

Pinus sylvestris Verkasalo e Leban (2002) França  48º 34 3,57    

Pinus sylvestris Aleinikovas e Grigaliûnas (2006) Lituânia 50-120 54º-55º 85-110 1,64-1,89   34,7-38,6 

Pinus sylvestris Wilhelmsson et al. (2002) Suécia 222 61º 68 1,64    

Pinus sylvestris Verkasalo e Leban (2002) Finlândia  60º-65º 40 1,81    

Pinus sylvestris Auty et al, (2014) Escócia 10-300 57º 9-99 1,9-3,7    

Pinus sylvestris Karlman et al. (2005) Suécia 100-200 60º 100-145 1,11-1,58   39 

Pinus sylvestris Peltola et al (2009) Finlândia 85 63º 20 3,0-3,6   24-28 

Pinus sylvestris Pritzkow et al. (2014) Suécia 350-450 68º 50-339 1,4    

Pinus brutia Guller et al. (2012) Turquia 90-350 36º 30 2,93 1,58 1,38 46,9 

Picea mariana Zhang e Jiang (1998) Canadá 100-300 46º 15 4,03 3,51 0,52 14,1 

Abies balsamea Koga e Zhang (2004) Canadá 200-300 47º 38 2,06 1,82 0,24 11,8 

Pinus pinaster Gaspar et al. (2008a) Portugal 30 39º 17 4,22 2,7 1,5 38,2 

Pinus pinaster Louzada e Fonseca (2002) Portugal 750 41º 18 5,13 3,8 1,3 25,9 

Pinus pinaster Louzada (1991) Portugal 400-800 41º-42º 35 3,51 2,4 1,1 32,8 

Pinus pinaster Fonseca e Lousada (2000) Portugal 400-800 41º-42º 35 3,66 2,8 0,9 28,1 

Pinus pinaster Lousada (2000) Portugal 40-600 39º-41º 70 2,21 1,3 0,9 40,5 
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8.1.2. Diferenças entre locais de estudo 

Em relação aos dados da análise comum (Tab. III.3), pode-se observar que as maiores 

diferenças em termos de DM, entre os locais de amostragem portugueses, foram encontrados 

entre o Gerês, com o valor mais elevado (0,621 g cm-3), e a Serra da Estrela, com o menor valor 

(0,497 g cm-3). Não houve diferenças significativas em DM entre os restantes locais, com 

valores a variar de 0,534 a 0,548 g cm-3.  

O Gerês também apresentou a maior DLI (0,490 g cm-3), destacando-se dos outros locais onde 

as diferenças em DLI foram não significativas. Os valores de DLI variaram de 0,396 g cm-3 na 

Peneda a 0,421 g cm-3 em Vinhais.  

Os maiores valores de DLF foram observados nas amostras de madeira do Marão (0,840 g cm-

3) e do Gerês (0,834 g cm-3), sendo significativamente diferentes dos valores obtidos nos outros 

locais. Entre Vinhais e Peneda, não foram encontradas diferenças significativas, com valores 

de DLF de 0,774 e 0,745 g cm-3, respetivamente. A Serra da Estrela apresentou a menor DLF 

(0,672 g cm-3), que é significativamente diferente dos valores de DLF das amostras de madeira 

dos outros locais.  

De acordo com estes resultados, não foi detetada nenhuma tendência/efeito relacionada com a 

latitude, uma vez que os locais com maior densidade (Gerês e Marão) estão localizados numa 

posição intermédia em relação aos locais com menor densidade (Peneda e Serra da Estrela) 

(Fig. III.11). Contudo, foi identificada uma diminuição progressiva na densidade da madeira 

com o aumento da altitude. De facto, os locais com maior densidade (Gerês e Marão) estão 

situados em altitudes mais baixas, enquanto os restantes locais com menor densidade estão 

situados em altitudes mais elevadas (Tab. III.1). 

Nas componentes associadas ao crescimento radial, o Marão destacou-se, já que as suas 

amostras de madeira apresentaram valores significativamente diferentes das amostras dos 

outros locais. O Marão exibiu maior LA (3,72 mm), principalmente devido aos elevados valores 

de LLI. As diferenças de LA entre os restantes locais não foram significativas, com valores que 

variaram de 2,86 mm a 3,08 mm. O maior crescimento radial observado no Marão manifesta-

se tanto na LLI (2,52 mm) como na LLF (1,21 mm). Em relação aos outros locais, não foram 

observadas diferenças significativas na LLI nem na LLF.  
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Em termos de PLF, Peneda e Gerês atingiram os valores mais elevados (40,3% e 39,4%), que 

foram significativamente diferentes dos outros locais. As diferenças entre os restantes locais 

foram menores, variando de 33,3% no Marão a 37,1% na Serra da Estrela.  

Quanto à variabilidade da densidade dentro dos anéis de crescimento, as maiores diferenças 

foram observadas entre as amostras de madeira do Marão, que exibiram o IH mais elevado 

(0,219 g cm-3) e as da Serra da Estrela, que apresentaram o menor (0,140 g cm-3). Entre os 

outros locais não foram observadas diferenças significativas para o IH, com valores de 0,182 g 

cm-3 a 0,184 g cm-3.  

Maiores diferenças na densidade da madeira e no crescimento radial são esperadas quando as 

diferenças entre locais são conspícuas, particularmente em termos de latitude e altitude (Bryan 

and Pearson 1955, Cown 1974, Boden 1982, Gindl et al. 2001, Chave et al. 2006, Van Der 

Maaten-Theunissen et al. 2013, Rossi et al. 2015), que estão inerentemente relacionadas com a 

temperatura, precipitação (quantidade e distribuição) e fotoperíodo (Zobel e Van Buijtenen 

1989, Paraskevopoulou 1991, Cown et al. 1991, Kurz-Besson et al. 2016). Como exemplo 

destas diferenças, Gindl et al. (2001), na Noruega, descobriram que as árvores numa elevação 

menor apresentaram uma taxa de divisão celular mais elevada, com paredes celulares mais 

espessas e anéis de crescimento mais largos. Segundo os autores, a fase de maturação dos 

traqueídos numa elevação superior estava concluída pelo final de outubro enquanto os 

traqueídos do lenho final numa elevação mais baixa estavam ainda em lenhificação. Com base 

nos resultados do presente estudo, pode ser destacado o facto de o Marão conciliar um alto 

crescimento radial com uma elevada densidade. 

8.1.3. Análises de variância para as componentes da densidade 

O resumo dos resultados da análise de variância para cada componente de densidade de 

madeira, realizado para os anéis comuns (1-40), anéis interiores (1-20) e anéis periféricos 

(últimos 10), é apresentado nas Tabelas III.6, III.7 e III.8, respetivamente. 

Análise comum e central 

Numa abordagem geral, parece que os resultados obtidos nas duas primeiras análises (análise 

comum e central), onde o lenho juvenil das árvores está presente, são muito semelhantes (Tab. 

III.6, III.7). 
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Quanto às componentes associadas à densidade (DM, DLI e DLF), o efeito dos Locais aparece 

como uma das principais origens de variação, revelando-se sempre altamente significativo 

(***) e explicando entre 17,13 e 33,65% de variação, traduzida pelos maiores valores no Gerês 

e menores na Serra da Estrela. No entanto, este efeito de locais é mais marcado na componente 

do lenho final (DLF) (31,95 e 33,65%) do que na do lenho inicial (DLI) (17,13 e 22,70%), 

como pode ser confirmado a partir do teste de comparação de médias na Tabela III.3. O efeito 

de Árvores/Locais também apresenta uma contribuição altamente significativa para a variação 

total, sendo mais expressivo nas componentes do lenho inicial (32,25 e 34,27%) do que nas do 

lenho final (26,58 e 28,40%). Estes resultados confirmam os encontrados na Tabela III.3, onde 

as diferenças entre os locais amostrados foram mais pronunciadas no lenho final. 

Tabela III.6 - Resumo da análise de variância do subconjunto de anéis comuns (1-40) de cada componente de 
densidade da madeira, apresentando o número de graus de liberdade (G.L.), a variância esperada (a contribuição 
de cada origem de variação para a variação total observada, em percentagem) e a correspondente significância 
do valor F. 

Origens de 
variação G.L. DM DLI DLF PLF LLI LLF LA IH 

Locais 4 18,19 
*** 

17,13 
*** 

31,95 
*** 

5,16 
*** 

4,07 
*** 

0,84 
* 

3,18 
*** 

22,70 
*** 

Árvores/Loc. 95 29,11 
*** 

32,25 
*** 

26,58 
*** 

11,11 
*** 

8,50 
*** 

9,16 
*** 

9,74 
*** 

19,28 
*** 

Anéis 39 12,57 
*** 

6,81 
*** 

7,40 
*** 

21,00 
*** 

42,28 
*** 

35,78 
*** 

46,53 
*** 

11,79 
*** 

AxL 156 2,96 
*** 

4,09 
*** 

2,70 
*** 

2,89 
*** 

4,30 
*** 

3,21 
*** 

4,53 
*** 

6,10 
*** 

Res 3705 37,18 39,71 31,38 59,84 40,85 51,01 36,02 40,14 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; ns - p>0,05 
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Tabela III.7 - Resumo da análise de variância do subconjunto de anéis centrais (1-20) de cada componente de 
densidade da madeira, apresentando o número de graus de liberdade (G.L.), a variância esperada (a contribuição 
de cada origem de variação para a variação total observada, em percentagem) e a correspondente significância 
do valor F. 

Origens de 
variação G.L DM DLI DLF PLF LLI LLF LA IH 

Locais 4 26,95 
*** 

22,70 
*** 

33,65 
*** 

4,05 
*** 

7,44 
*** 

0,57 
ns 

5,63 
*** 

16,66 
*** 

Árvores/Lo
cais 95 31,22 

*** 
34,27 
*** 

28,40 
*** 

11,00 
*** 

12,92 
*** 

10,74 
*** 

14,00 
*** 

22,79 
*** 

Anéis 19 3,21 
*** 

3,07 
*** 

7,38 
*** 

18,51 
*** 

24,12 
*** 

34,49 
*** 

33,76 
*** 

22,83 
*** 

AxL 76 3,26 
*** 

3,04 
*** 

1,74 
*** 

2,63 
*** 

4,17 
*** 

3,64 
*** 

5,02 
*** 

2,83 
*** 

Res 1805 35,37 36,92 28,83 63,81 51,34 50,56 41,59 34,89 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; ns - p>0,05 

Estes resultados podem sugerir uma tendência para os efeitos ambientais (explicados pela 

variação entre Locais) se manifestarem preferencialmente nas componentes do lenho final, 

enquanto os efeitos genéticos (Árvores/Locais) são mais notoriamente expressos nas 

componentes do lenho inicial.  

Estes factos também foram observados por Louzada e Fonseca (2002) e Gaspar et al. (2008a, 

b) em P. pinaster, onde as estimativas da heritabilidade das componentes do lenho inicial foram 

superiores às obtidas para as componentes do lenho final. Guller et al. (2012) em Pinus brutia 

e Rydval et al. (2016) em P. sylvestris, também relataram o mesmo comportamento, em que a 

DLF era mais sensível às diferenças ambientais do que a DLI e DM. No abeto da Noruega 

(Picea abies), Bouriaud et al. (2005) indicaram que, na primeira parte da estação de crescimento 

(lenho inicial), a taxa de crescimento (LLI) foi afetada pelas variações climáticas, mas a 

densidade da madeira (DLI) não. Durante a segunda parte da estação de crescimento (lenho 

final), estas variações influenciaram a diminuição da taxa de crescimento radial (LLF), e 

consequentemente o aumento da densidade da madeira (DLF). Como os autores afirmaram, os 

eventos no final da estação de crescimento explicam a maior sensibilidade da variação da 

densidade do lenho final às flutuações climáticas, já que a taxa de crescimento é fortemente 

influenciada pelo clima. Em contraste, o lenho inicial é mais dependente do controlo do câmbio. 
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De facto, em zonas temperadas, a formação do lenho inicial começa no início da estação de 

crescimento, quando a temperatura e o fotoperíodo são favoráveis para o crescimento ativo. 

Durante a primavera, os efeitos genéticos destacam-se, uma vez que o lenho inicial é 

parcialmente feito à custa de hidratos de carbono armazenados em vez de produtos da 

fotossíntese atual. Este lenho terá células mais curtas e uma menor densidade, resultantes de 

traqueídos de paredes finas ou fibras de grande diâmetro radial. Por outro lado, o lenho final é 

formado no final do verão ou outono, quando a divisão celular cambial e a expansão declinam, 

logo a sua elevada densidade resulta do pequeno diâmetro radial e grande espessura tangencial 

da parede do traqueído/fibra. A formação do lenho final depende principalmente da fotossíntese 

atual e, portanto, as características deste lenho estão mais intimamente relacionadas com as 

condições climáticas atuais, nomeadamente as altas temperaturas no verão e stresse hídrico 

(Hill et al. 1995, Zhang 1997, Lebourgeois 2000, Plomion et al. 2001, Gaspar et al. 2009). 

De um modo geral, a variação de densidade entre árvores do mesmo local é geralmente maior 

do que a variação entre locais ou regiões geográficas (Louzada, 1991, Fonseca e Lousada 2000). 

Portanto, terá de ser presumido que alguma desta variação é devida à informação genética 

(Zobel e Van Buijtenen 1989, Zobel e Jett 1995). Contudo, a correta quantificação dessa 

variação genética só pode ser obtida por ensaios específicos realizados para esse efeito, 

normalmente referidos como testes de progénies, onde é possível determinar o grau de controlo 

genético, expresso em termos de heritabilidade (Lousada 2000). Neste sentido, a proveniência 

das sementes também constitui uma fonte de variação. Como evidenciado no Capítulo II deste 

trabalho, os mesmos locais analisados no presente capítulo, revelaram uma alta diversidade 

genética dentro e entre os povoamentos (Cipriano et al. 2016). Foi proposta uma origem alemã 

para os povoamentos portugueses de P. sylvestris, nomeadamente os de Trás-os-Montes 

(Marão), mas não foram descartadas outras putativas proveniências. Além disso, a dificuldade 

em determinar a importância relativa dos fatores ambientais ou genéticos nas propriedades da 

madeira é ampliada, pois esta relação é geralmente influenciada pela interação "Genótipo x 

Ambiente" (Zobel e Van Buijtenen 1989). 

Quanto ao efeito dos Anéis na densidade (variação radial), embora também altamente 

significativo, só explicou 3,07-12,57% da variação total da densidade. No entanto, foi 

ligeiramente superior na componente do lenho final (DLF) (7,40 e 7,38%) do que na do lenho 

inicial (DLI) (6,81 e 3,07%). A variação radial da DM é traduzida por uma tendência 
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decrescente nos primeiros anos após a medula, seguida de um aumento nos últimos anéis (Fig. 

III.25). Nesta figura também pode ser observado que o Gerês não foi apenas o local que mostrou 

maior densidade da madeira, mas também aquele com menor variação inter-anual da densidade. 

Por outro lado, a Serra da Estrela foi o local que apresentou a madeira menos densa e com maior 

variação inter-anual da densidade. 

 

Figura III.25 - Padrões de variação radial da DM por local (anéis comuns). Média de 20 árvores/local. 

A diminuição da densidade durante os primeiros anos de vida está relacionada com o facto de 

as dimensões radiais das células do lenho inicial, nomeadamente o reduzido diâmetro radial dos 

primeiros anéis, não ser acompanhado por uma igual redução na espessura das paredes 

celulares, o que leva a uma maior proporção de parede e por sua vez, a uma maior densidade 

do lenho inicial nos primeiros anéis perto da medula (Fonseca 1989, Fonseca e Lousada 2000). 

Depois deste decréscimo inicial, a densidade aumenta progressivamente. Este aumento na DM 

da medula para o exterior pode estar relacionado com o crescente aumento da densidade do 

lenho final (DLF) e sua percentagem (PLF) (Jyske et al. 2008). Este padrão de variação da DM, 

entre lenho juvenil e adulto, tem sido frequentemente relatado por outros autores para várias 

madeiras de coníferas, nomeadamente Zobel e Sprague (1998), Hannrup et al. (1998), Zhang e 

Jiang (1998), Decoux et al. (2004), Koga and Zhang (2004), Alteyrac et al. (2006), Gryc et al. 

(2011), Guller et al. (2012) e Auty et al. (2014). 
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Em relação à variabilidade da densidade dentro do anel (IH) (Tab. III.6, III.7) foi observado 

que qualquer uma das principais origens de variação (Locais, Árvores/Locais e Anéis) 

representaram uma contribuição semelhante para a variação total, de aproximadamente 12-

23%. 

Quanto às componentes associadas ao crescimento radial (LLI, LLF, LA e PLF), o efeito 

Locais, embora geralmente estatisticamente significativo, apenas representou 0,57 a 7,44% da 

variação total (Tab. III.6, III.7). Esta menor contribuição dos Locais confirma os resultados da 

Tabela III.3, onde as diferenças entre os locais amostrados foram principalmente devidos aos 

maiores valores de largura de anel observados no Marão, já que a diferença entre os restantes 

locais foi em geral estatisticamente não significativa. Além disso, constatou-se que o efeito dos 

Locais no crescimento é sempre mais pronunciado no lenho inicial (LLI: 4,07 e 7,44%) do que 

no lenho final (LLF: 0,84 e 0,57%). 

A trabalhar com a P. abies, na Noruega, Steffenrem (2008) concluiu que a largura do lenho 

inicial pode explicar a variação da LA, uma vez que a largura do lenho final varia menos. A 

existência de mais lenho final ou inicial pode estar relacionada com as condições de crescimento 

das árvores. Maiores taxas de crescimento observadas em latitudes mais altas podem ser um 

resultado do começo precoce da iniciação cambial, resultando numa maior proporção de lenho 

inicial. Por outro lado, um crescimento mais elevado nas regiões mediterrânicas pode resultar 

de um alargamento do período de formação do lenho final, já que altas temperaturas e stresse 

hídrico durante o verão são os principais fatores de restrição de crescimento de árvores nesta 

região. Quando as condições de crescimento são favoráveis no verão (disponibilidade de água), 

as árvores apresentam maior LA devido a um aumento da LLF e, consequentemente, maior 

DM. Inversamente, durante verões secos, as árvores apresentarão menos LLF, LA e DM 

(Gaspar et al. 2009). Perante estes factos, pode ser presumido que as condições climáticas tanto 

na primavera como no verão observadas no Marão promoveram taxas de crescimento mais 

elevadas (Tab. III.3). 

O efeito Árvores/Locais apesar de altamente significativo revelou uma contribuição de apenas 

8,50 a 14,00% para a variação total (Tab. III.6, III.7). A partir dos resultados obtidos, torna-se 

claro que existe uma influência muito mais forte dos efeitos genéticos sobre a densidade do que 

nas componentes de crescimento (Tab. III.6). De facto, a densidade da madeira é 
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frequentemente relatada como bastante hereditária (Elliott 1970, Panshin e De Zeeuw 1970, 

Zobel e Jett 1995, Zobel e Van Buijtenen 1989). 

O efeito dos Anéis anuais aparece como a principal origem de variação, que representou entre 

18,51 e 46,53%. A variação radial da LA é expressa por uma tendência de diminuição do 

crescimento radial anual da medula para a periferia (Fig. III.26). Este padrão de variação da LA 

foi descrito por outros autores para várias coníferas, nomeadamente Zobel e Sprague (1998), 

Hannrup et al. (1998), Zhang e Jiang (1998), Decoux et al. (2004), Koga e Zhang (2004), 

Alteyrac et al. (2006), Gryc et al. (2011), Guller et al. (2012) e Auty et al. (2014). 

 

Figura III.26 - Padrões de variação radial da LA por local (anéis comuns). Média de 20 árvores/local. 

A Figura III.26 mostra claramente a proeminência da largura dos anéis do Marão, relativamente 

aos outros locais, especialmente no lenho juvenil. 

No geral, o efeito Anéis não mostrou grande influência sobre a variabilidade das componentes 

de densidade, mas influenciou grandemente a largura dos anéis (LA: 46,53 e 33,76%; LLI: 

42,28 e 24,12%; LLF: 35,78 e 34,49%). 

Tendo em conta estes factos, pode ser vista uma tendência para as componentes de crescimento 

estarem sob um controlo genético mais fraco, tornando-se mais suscetíveis a fatores ambientais, 

enquanto as componentes de densidade mostram uma tendência de estar sob um controlo 
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genético mais forte, que se sobrepõe aos efeitos ambientais a que a árvore é naturalmente 

submetida durante o processo de envelhecimento (Hannrup et al. 2001). 

Esta maior variação das componentes de crescimento radial foi também relatada por Koga e 

Zhang (2004) em Abies balsamea, onde a largura de anel foi responsável por mais variação 

intra-árvore nas larguras dos lenhos inicial e final e percentagem de lenho final, do que nas 

densidades dos lenhos inicial e final. Idênticos resultados foram também relatados para P. 

sylvestris (Persson 1972, Aleinikovas e Grigaliûnas 2006, Peltola et al. 2009) e outras espécies 

resinosas, como P. brutia (Guller et al. 2012), P. pinaster (Gaspar et al. 2008a, b), P. abies 

(Hannrup et al. 2004, Jyske et al. 2008). 

Análise periférica 

A análise dos anéis periféricos e, portanto, limitada ao lenho adulto das árvores (Tab. III.8), 

mostra uma forte e generalizada diminuição da influência dos Anéis na variação total, que no 

caso das componentes da densidade se expressou com um peso de apenas 0,12 a 1,32%, 

confirmando a tendência de estabilização da densidade do lenho adulto, referida por vários 

autores (Elliott 1970, Panshin e de Zeeuw 1970, Zobel e Sprague 1998, Lousada 2000, Koubaa 

et al. 2002, Gryc et al. 2011). Dada esta redução do efeito Anéis, é observado um ligeiro 

aumento da contribuição do efeito Locais para a componente do lenho final (DLF: 34,88%) e 

do efeito Árvores/Locais na componente do lenho inicial (DLI: 46,10%). Estes resultados 

confirmam os da Tabela III.3, onde as diferenças em DM e DLI, entre locais, eram mais notórias 

no lenho juvenil do que no lenho adulto. 

Quanto à heterogeneidade da densidade dentro dos anéis (IH), também foi verificada uma forte 

redução do efeito Anéis (2,25%), acompanhada de um aumento no efeito Locais (29,61%) e no 

efeito Árvores/Locais (28,96%) (Tab. III.8). 

Um comportamento semelhante foi observado nas características de crescimento radial (LLI, 

LLF, LA e PLF), onde o efeito Anéis efeito foi muito baixo (0,85-2,95%), embora 

permanecendo estatisticamente significativo. Consequentemente houve um aumento no efeito 

Locais (8,15-19,04%), devido à maior taxa de crescimento no Marão (Tabela III.3), e no efeito 

Árvores/Locais (21,21-38,63%), que se torna a principal origem de variação nos anéis de 

crescimento do lenho adulto. Estes factos são concordantes com os da Tabela III.3, onde as 

diferenças nos crescimentos radiais foram mais pronunciadas no lenho juvenil.  
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Tabela III.8 - Resumo da análise de variância do subconjunto de anéis periféricos (últimos 10) de cada 
componente de densidade da madeira, apresentando o número de graus de liberdade (G.L.), a variância esperada 
(a contribuição de cada origem de variação para a variação total observada, em percentagem) e a correspondente 
significância do valor F. 

Origens de 
variação 

G.L. DM DLI DLF PLF LLI LLF LA IH 

Locais 4 8,22 
* 

11,15 
*** 

34,88 
*** 

15,26 
*** 

19,04 
*** 

8,15 
*** 

14,95 
*** 

29,61 
*** 

Árvores/ 
Locais 95 39,72 

*** 
46,10 
*** 

28,93 
*** 

21,21 
*** 

37,62 
*** 

33,14 
*** 

38,63 
*** 

28,96 
*** 

Anéis 9 
0,12 
ns 

0,32 
ns 

1,32 
*** 

2,45 
*** 

2,95 
*** 

0,85 
** 

2,23 
*** 

2,25 
*** 

AxL 36 6,95 
*** 

4,51 
*** 

2,15 
*** 

7,93 
*** 

3,03 
*** 

4,31 
*** 

3,52 
*** 

2,64 
*** 

Res 855 44,99 37,92 32,73 53,15 37,37 53,54 40,66 36,55 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; ns - p>0,05 

Esta diminuição generalizada no efeito dos Anéis, geralmente no lenho adulto (Zobel e van 

Buijtenen 1989), induzirá alterações nos perfis de densidade da madeira intra-anel, entre o lenho 

juvenil e o lenho adulto. Zhang e Jiang (1998) e Koubaa et al. (2002), a trabalharem com a 

Picea mariana, também observaram diferenças na variação da densidade da madeira intra-anel 

com a idade, devido a mudanças na densidade intra-anel e nas componentes de largura de anel. 

De acordo com Koubaa et al. (2002), estas diferenças explicaram o padrão radial de variação 

na densidade do anel. 

8.2. Propriedades químicas da madeira 

8.2.1. Diferenças entre locais e comparação com outras espécies 

Neste estudo, o conteúdo médio do total de extratáveis observado por local (15,41 a 10,72%) 

(Tab. III.9) está muito acima do intervalo de 2-5% normalmente atribuído à madeira de 

resinosas (Sjöström e Alén 2013). No entanto, a comparação com os dados da literatura deve 

ser feita com cautela devido a diferenças, entre diferentes estudos, em procedimentos de 

extração, solventes usados, tempo de extração e idade das árvores. 
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Na Letónia, Sable et al. (2012) encontraram menores quantidades de extratáveis totais (2,9%) 

em P. sylvestris com 27 anos de idade. Em Picea abies (19 a 40 anos), na Suécia, Hanrup et al. 

(2004) encontraram valores de 1,26 e 1,48% (19 a 40 anos). Em P. pinaster jovem (17 anos) 

foram encontrados valores de 4,2% a 6,1%, em Portugal (Fernandes 2006, Gaspar et al. 2011). 

Em P. pinaster francês de 14 anos de idade, Da Silva Perez et al. (2007) encontraram 4,8% de 

extratáveis totais. 

O efeito da idade das árvores no conteúdo de extratáveis é notável, já que a natureza e 

quantidade de extratáveis depende do conteúdo de cerne e, portanto, da idade da madeira 

(Uprichard e Lloyd 1980). O cerne apresenta mais extratáveis que o borne (Hillis 1962), e estes 

aparecem em maior quantidade nos anéis de crescimento internos que circundam a medula 

(Uprichard 1971). Isto porque, com o envelhecimento da árvore, há um aumento gradual no 

conteúdo de resina do cerne interior, principalmente na parte inferior do tronco. Isso significa 

que as árvores adultas contêm mais cerne do que árvores mais jovens, e, portanto, exibem um 

maior conteúdo de extratáveis. Embora as árvores amostradas neste estudo (idade média de 56 

anos) sejam mais velhas do que as dos trabalhos citados, os valores obtidos são demasiado 

elevados para serem explicados apenas por diferenças na idade das árvores. Consequentemente 

podemos concluir que a madeira da P. sylvestris a crescer em Portugal tem um conteúdo de 

extratáveis maior do que outras resinosas europeias. 

No presente estudo, o diclorometano removeu uma maior percentagem de extratáveis (12,41 a 

7,59%) do que o etanol (2,29 a 2,18%) e água (0,53 a 0,96%) (Tab. III.9). Em contraste, 

Fernandes (2006), Da Silva Perez et al. (2007) e Gaspar et al. (2011) observaram que na P. 

pinaster, os extratáveis removidos pela água contribuíram para a maior parte do total de 

extratáveis removidos (1,8% a 3,2%), seguidos de diclorometano (1,6%) e etanol (1,2%). 

A lenhina Klason variou de 26,9 a 27,8%, entre os locais amostrados (Tab. III.9), dentro da 

faixa de 25% a 33% atribuída a madeiras de coníferas (Sjöström e Alén 2013). Para a mesma 

espécie deste estudo, foram encontrados valores similares de conteúdo de lenhina para P. 

sylvestris de 27 a 30 anos de idade, na Letónia (27,1% - Sable et al. 2012) e Finlândia (18,8% 

a 26,6% - Toivanen e Alén 2006). Na Escócia, Nuopponen et al. (2006) encontraram valores 

relativamente mais baixos (19,2% e 23%), em P. sylvestris de 15 anos de idade. Em Pinus 

radiata, Shebani et al. (2008) encontraram teores de lenhina de 22,13%. Para a P. pinaster, 
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foram relatados valores que variam de 25,6 a 35,3%, para árvores de 12 a 14 anos de idade 

(Alves et al. 2006, Fernandes 2006, Da Silva Perez et al. 2007, Gaspar et al. 2011). 

Os nossos resultados mostram que houve uma pequena variação na relação H/G entre os locais 

(0,042 a 0,048) (Tab. III.9). Valores semelhantes foram encontrados para P. pinaster (0,041-

0,113) por Alves et al. (2006) e Da Silva Perez et al. (2007). De facto, o conteúdo médio de 

lenhina da madeira é pouco variável dentro das espécies, frequentemente com um intervalo de 

apenas uma pequena percentagem (Sjöström e Alén 2013), e parece estar sob um controlo 

genético moderado (Gaspar et al. 2011).  

Tabela III.9 - Valores médios (± desvio padrão) e correspondente teste de comparação de médias para as 
propriedades químicas. 

Local Dicloro Etanol Água Total Klason H/G cP/cH 

Marão 8,41 ±2,30 a 2,19 ±0,13 a 0,53 ±0,15 a 11,12 ±2,40 a 26,87 ±0,68 a 0,042 ±0,006 a 10,91 ±0,63 a 

Vinhais 12,41 ±4,90 b 2,18 ±0,23 a 0,82 ±0,20 b 15,41 ±4,94 b 27,67 ±0,62 b 0,048 ±0,004 b 12,35 ±1,34 b 

Peneda 7,59 ±3,77 a 2,24 ±0,24 a 0,88 ±0,33 b 10,72 ±3,75 a 27,58 ±0,56 b 0,047 ±0,005 b 11,94 ±1,24 b 

Gerês 10,60 ±6,99 ab 2,29 ±0,19 a 0,81 ±0,27 b 13,85 ±7,16 ab 27,59 ±0,56 b 0,048 ±0,004 b 11,97 ±1,56 b 

S Estrela 11,96 ±4,99 b 2,22 ±0,22 a 0,81 ±0,28 b 14,99 ±4,91 b 27,81 ±0,68 b 0,048 ±0,004 b 13,23 ±1,22 c 

Dicloro - Extratáveis solúveis em Diclorometano (%); Etanol - Extratáveis solúveis em etanol (%); Água - 
Extratáveis solúveis em água (%); Total - Total de Extratáveis (%); Klason - Conteúdo de lenhina (%); H/G - 
Composição da lenhina (%); cP/cH - rácio Pentose/Hexose.  

Letras diferentes na mesma coluna correspondem a diferenças significativas (p<0,05) entre locais, pelo teste de 
comparação e médias (Duncan multiple range test). Os valores médios mais elevados são mostrados a negrito. 

No entanto, o lenho inicial dentro de uma árvore tende a ter uma concentração de lenhina 

ligeiramente maior de que o lenho final (Donaldson 1985). Segundo este autor, no lenho inicial, 

a lamela média representa uma parte um pouco maior do volume total da parede celular, do que 

no lenho final e tem uma maior concentração de lenhina do que o resto da parede. Alterações 

na espessura da camada S2 induzirão diferenças na espessura da parede entre o lenho inicial e 

final, o que poderia explicar a modificação na relação celulose/lenhina (Donaldson 1985). O 

conteúdo de lenhina da madeira mais interna, perto da medula, é superior ao da madeira mais 

externa (Uprichard 1971). O lenho final tem paredes mais grossas no lenho adulto e há também 

um conteúdo mais elevado de lenho final na madeira mais exterior (lenho adulto) do que na 

madeira mais interior (lenho juvenil). Basicamente, as mudanças na morfologia das fibras e na 
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espessura da parede celular são responsáveis pela variação observada na composição química 

(Uprichard 1971, Donaldson 1985). 

Deve ser notado que, quando são comparados dados de diferentes fontes, devem ser levadas em 

conta as diferenças entre metodologias, a idade das árvores, e a possível contribuição de lenho 

de compressão. O conteúdo de lenhina é influenciado por este tipo de madeira, uma vez que o 

lenho de compressão contém mais lenhina e menos celulose do que a madeira normal (Tsoumis 

1991). Por esta razão, no estudo presente foram tomados cuidados especiais durante o processo 

de amostragem para evitar lenho de compressão. 

8.2.2. Diferenças entre locais de estudo 

As amostras de madeira de Vinhais e Serra da Estrela exibiram os valores mais elevados do 

conteúdo total de extratáveis (15,41% e 14,99%, respetivamente), enquanto os valores mais 

baixos foram encontrados na Peneda (10,72%) e no Marão (11,12%) (Tab. III.9). Este padrão 

de variação entre locais é principalmente devido aos extratáveis de diclorometano, onde Vinhais 

e Serra da Estrela apresentaram os maiores valores (12,41% e 11,96%, respetivamente) e 

Peneda e Marão os menores (7,59% e 8,41%, respetivamente). Para a extração por etanol e por 

água, as diferenças entre locais foram muito pequenas e estatisticamente não significativas. 

No que diz respeito ao teor de lenhina (Klason), sua composição (H/G) e rácio 

pentosanas/hexosanas (cP/cH), o intervalo de valores observado na análise foi pequeno (Tab. 

III.9). As amostras do Marão apresentaram os valores mais baixos (26,87%, 0,042 e 10,91, 

respetivamente), que são estatisticamente diferentes dos valores dos outros locais. Não foram 

observadas diferenças significativas entre os locais restantes (27,58% a 27,81%; 0,047 a 0,048 

e 11,94 a 13,23, respetivamente). Estes resultados confirmam que a variação, dentro da espécie, 

do teor médio de lenhina da madeira é bastante baixa (Sjöström e Alén 2013). 

O efeito da altitude sobre a madeira do abeto da Noruega foi estudada por Gindl et al. (2001), 

tendo concluído que o conteúdo de lenhina era maior em altitudes mais elevadas. Os autores 

levantaram a hipótese de que as árvores que crescem em altitudes mais elevadas compensam as 

paredes celulares mais finas aumentando o conteúdo de lenhina, a fim de manter a integridade 

mecânica do xilema. De facto, neste estudo, as amostras dos locais de maior altitude (Serra da 

Estrela e Vinhais) apresentaram um conteúdo de lenhina um pouco mais alto (27,81 e 27,67%) 

do que os locais de altitude mais baixa. 
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8.3. Propriedades mecânicas da madeira 

8.3.1. Diferenças entre locais e comparação com outras espécies 

Os valores de MOERad e MORRad variaram de 0,90 a 1,50 GPa e de 23,6 a 34,9 MPa, 

respetivamente (Tab. III.10). Poucos estudos foram encontrados na literatura sobre 

propriedades mecânicas na direção radial. Para a P. pinaster, Fernandes (2006) e Gaspar et al. 

(2011) obtiveram valores médios semelhantes para o MOERad (1,37 e 1,10 GPa, 

respetivamente), mas valores menores para o MORRad (14,1 e 13,7 MPa, respetivamente). 

Valores ainda menores de MORRad foram relatados por Ohbayashi et al. (2001) para a Pinus 

radiata (7,3-7,8 MPa), também na direção radial. Deve notar-se que estes resultados foram 

observados em árvores muito mais jovens (20 a 25 anos) do que as analisadas neste estudo (46 

a 66 anos). Não obstante, a madeira da P. sylvestris a crescer em Portugal parece ter uma alta 

rigidez e força máxima em flexão comparativamente a outras madeiras de resinosas, embora os 

dados disponíveis não sejam extensos. 

Tabela III.10 - Valores médios (± desvio padrão) e correspondente teste de comparação de médias para as 
propriedades mecânicas. 

Local MOERad MORRad 

Marão 1398,10 ±564,74 b 34,93 ±12,17 c 

Vinhais 909,45 ±306,62 a 23,60 ±5,62 a 

Peneda 969,49 ±300,45 a 23,74 ±5,55 a 

Gerês 1504,02 ±307,74 b 30,76 ±5,20 bc 

S Estrela 1046,18 ±219,95 a 27,50 ±4,78 ab 

MOERad - Módulo de Elasticidade Radial (MPa); MORRad - Módulo de Rutura Radial (MPa). 

Letras diferentes na mesma coluna correspondem a diferenças significativas (p<0,05) entre locais, pelo teste de 
comparação e médias (Duncan multiple range test). Os valores médios mais elevados são mostrados a negrito. 

Na direção longitudinal e para a P. sylvestris foram encontrados valores de MOE e MOR a 

variar de 11,6 a 13 GPa (MOE), e de 64,2 a 99 MPa (MOR) (Verksalo e Leban 2002, Gurau et 

al. 2008, Høibø e Vestøl 2010). Para outras resinosas, na mesma direção longitudinal, os valores 

de MOE variam de 6.33 a 12,8 GPa, e os de MOR entre 58,9 e 82,3 MPa, em P.abies, P. radiata 

e P. mariana (Verksalo and Leban 2002, Kumar et al.2002, 2004, Liu et al. 2007). 
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Valores mais altos são frequentemente reportados para folhosas. Na direção radial, Martins 

(2015) encontrou valores de 2,6-4,9 GPa (MOERad) e de 55-94,9 MPa (MORRad) em Prunus 

avium, Pyrus sp, Acacia dealbata, Quercus rotundifólia e Buxus sempervirens. 

Como anteriormente referido, a variação nas propriedades da madeira ao longo das direções 

dos três eixos estruturais, conhecida como anisotropia, resulta em grandes variações nas 

propriedades de resistência, quando medidas paralelamente ou perpendicularmente ao fio 

(Panshin e de Zeeuw 1970, Dinwoodie 2000). De um modo geral, os resultados obtidos na 

direção radial parecem ser menores que os adquiridos longitudinalmente (Winandy 1994). De 

facto, a direção longitudinal é paralela ao eixo cilíndrico do tronco da árvore e também ao longo 

eixo da maioria das células constituintes, como as fibras. Nessa direção, há uma proporção 

maior de ligações primárias ajustadas para fornecer resistência suficiente às cargas aplicadas, 

nomeadamente as principais condições de carga da árvore viva, como a flexão do tronco devido 

a cargas de vento (Reiterer 2002, Kelly 2012). A direção radial é perpendicular à circunferência 

do tronco da árvore, onde as cargas são sustentadas principalmente por ligações secundárias, 

apresentando assim uma força menor (Kelly 2012). 

8.3.2. Diferenças entre locais de estudo 

Os altos valores de MOERad e MORRad obtido para o Gerês (1504,02 e 30,76 MPa) e Marão 

(1398,10 e 34,93 MPa) são significativamente diferentes dos obtidos nos outros locais (Tab. 

III.10). Não foram encontradas diferenças significativas entre os valores dos locais restantes.  

Tal como para a densidade da madeira, os resultados indicam que as propriedades mecânicas 

da madeira são maiores em locais situados em altitudes mais baixas. Resultados semelhantes 

também foram notados por Rossi et al. (2015) para o abeto negro. 

8.4. Correlações fenotípicas entre as características de qualidade da madeira 

A matriz de correlação para as componentes de densidade da madeira e propriedades químicas 

e mecânicas é apresentada na Tabela III.11.
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Tabela III.11 - Matriz de correlação, entre as componentes da densidade e propriedades químicas e mecânicas, computadas ao nível da árvore (100 observações). 
  DM DLI DLF PLF LLI LLF LA IH Diclor Etanol Água Total Klason H/G cP/cH MOERad MORRad 
DM - 0,915 0,780 0,419 -0,208 0,175 -0,079 0,243 -0,049 -0,068 0,073 -0,047 -0,140 -0,063 -0,199 0,482 0,323 

DLI  - 0,557 0,357 -0,347 -0,054 -0,269 -0,123 0,030 -0,015 0,167 0,039 -0,019 0,038 -0,073 0,410 0,254 

DLF   - -0,069 0,219 0,249 0,255 0,743 -0,061 -0,154 -0,183 -0,077 -0,344 -0,182 -0,307 0,499 0,443 

PLF    - -0,480 0,304 -0,222 -0,231 -0,134 0,072 0,257 -0,115 0,159 0,037 -0,068 0,074 -0,097 

LLI     - 0,590 0,947 0,489 -0,092 -0,143 -0,404 -0,119 -0,355 -0,337 -0,036 0,098 0,283 

LLF      - 0,818 0,404 -0,036 -0,127 -0,280 -0,056 -0,247 -0,276 -0,013 0,146 0,224 

LA       - 0,509 -0,080 -0,152 -0,399 -0,107 -0,351 -0,350 -0,031 0,128 0,291 

IH        - -0,131 -0,164 -0,318 -0,155 -0,369 -0,241 -0,337 0,267 0,297 

Diclor         - 0,144 0,027 0,996 0,270 0,364 0,250 -0,029 -0,091 

Etanol          - 0,550 0,214 0,259 0,357 -0,096 -0,051 -0,118 

Água            0,105 0,633 0,557 0,187 -0,057 -0,239 

Total            - 0,314 0,405 0,254 -0,033 -0,108 

Klason             - 0,726 0,290 -0,273 -0,323 

H/G              - 0,182 -0,216 -0,294 

cP/cH               - -0,153 -0,116 

MOERad                - 0,779 

MORRad                 - 

Nível de significância (100 obs.): Altamente significativo (r>0.321); muito significativo (r>0.254); significativo (r>0.195). 

Os valores numéricos mais elevados (positivos e negativos) são mostrados a negrito
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Componentes de densidade e de crescimento da madeira 

Os resultados na Tabela III.11 mostram correlações altamente significativas entre as 

componentes de densidade medidas. A correlação entre a DM e a DLI (r = 0,915) foi 

ligeiramente mais forte do que entre a DM e a DLF (r = 0,780). Ambas as densidades do lenho 

inicial e final também se encontraram correlacionadas positivamente, mas em menor grau (r = 

0,557). O mesmo comportamento foi verificado por Peltola et al. (2009) para a P. sylvestris, 

onde a correlação entre a densidade do anel e a densidade do lenho inicial (r = 0,85-0,79) foi 

maior do que entre a densidade geral e a densidade do lenho final (r = 0,75-0,66). Houve 

também uma moderada correlação entre as densidades do lenho inicial e final (r = 0,51-0,45), 

segundo os mesmos autores. Adicionalmente, Koubaa et al. (2007) encontraram resultados 

semelhantes em Picea mariana, onde a correlação entre a DM e a DLI (r = 0,87-0,91) foi maior 

do que a correlação entre a DM e a DLF (r = 0,58-0,54), e houve igualmente uma correlação 

moderada entre a DLI e DLF (r = 0,28-0,43). Para a P. pinaster, Louzada (2003) também notou 

uma dependência mais importante da DM na DLI (r = 0,959-0,960) do que na DLF (r = 0,521-

0,708) e uma moderada correlação entre as densidades do lenho inicial e do lenho final (r = 

0,291-0,507). Por outro lado, Gaspar et al. (2008b), também para a P. pinaster, encontraram 

uma maior correlação da DM para a DLF (r = 0,72) do que para a DLI (r = 0,67) e uma 

correlação fraca, mas positiva entre as densidades dos lenhos inicial e final (r = 0,19). Abdel-

Gadir et al. (1993) afirmaram que, para a Pseudotsuga menziesii no período juvenil, a DM 

estava positiva, moderada, e igualmente correlacionada com a DLI e a DLF (r = 0,56), mas no 

lenho adulto, a correlação foi ligeiramente superior com a DLF (r = 0,72). 

Como esperado, a PLF apareceu correlacionada com a DM de uma forma altamente 

significativa (r = 0,419) (Tab. III.11). Para a Picea abies, Steffenrem et al. (2007) também 

encontraram correlações positivas semelhantes entre estas características, ao nível individual 

da árvore (r = 0,50). Para a P. pinaster, Louzada (2003) e Gaspar et al. (2008b) encontraram 

uma correlação muito maior da PLF com a DM (r = 0,955- 0,972 e 0,90, respetivamente), tal 

como Koubaa et al. (2007) para a Picea mariana, em ambas as plantações (r = 0,93-0,88) e 

ambos os lenhos juvenil e adulto (r = 0,91-0,86). Além disso, Abdel-Gadir et al. (1993) 

afirmaram que para a Pseudotsuga menziesii, a DM tinha uma correlação muito forte com a 

PLF (r = 0,93-0,94), sugerindo que a variação na DM e na PLF depende de praticamente o 

mesmo conjunto de fatores. 
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A PLF também apareceu significativamente e altamente correlacionada com a DLI (r = 0.357), 

mas a correlação com a DLF foi pequena, negativa e não significativa (r = -0,069) (Tab. III.11). 

Contrariamente aos nossos resultados, Louzada (2003) encontrou uma correlação positiva entre 

a PLF e a DLF (r = 0,575-0,794) e uma correlação ainda maior entre a PLF e a DLI (r = 0,845-

0,891). Resultados semelhantes foram encontrados por Koubaa et al. (2007). Abdel-Gadir et al. 

(1993) também alcançaram correlações positivas moderadas da PLF com as componentes 

relacionadas com a densidade (r = 0,38 a 0,63). Gaspar et al. (2008b) também encontraram uma 

correlação moderadamente positiva entre estas características, embora a correlação fosse 

ligeiramente superior para a DLF (r = 0,59) do que para a DLI (r = 0,49). 

Relativamente às componentes de largura do anel, a PLF mostrou uma correlação altamente 

significativa com a LLF (r = 0,304), mas uma correlação mais forte e negativa com a LLI (r = 

-0,480) (Tab. III.11). Isto significa que um aumento da PLF depende mais de uma diminuição 

da LLI, que se reflete na correlação negativa entre a LA e a PLF (r = -0,222). Para a mesma 

espécie em estudo, Peltola et al. (2009) também encontraram uma forte correlação negativa 

entre a PLF e a LLI (r = -0,72), maior do que a correlação positiva com a LLF (r = 0,29), o que 

levou a uma correlação negativa com a LA (r = -0,57). 

Para a Picea mariana, Koubaa et al. (2007) encontraram correlações negativas da PLF com a 

LA (r = -0,53 a -0,35) e a LLI (r = -0,75 a -0,68), mas fortes correlações positivas com a LLF 

(r = 0,71-0,83). Gaspar et al. (2008b) também encontraram uma correlação positiva entre a PLF 

e a LLF (r = 0,87) e uma correlação negativa entre a PLF e a LLI (r = -0,76). Similarmente, 

Abdel- Gadir et al. (1993) encontraram correlações positivas da PLF com a LLF (r = 0,65-0,59) 

e correlações negativas da PLF com a LLI (r = -0,14 a -0,67). No entanto, as correlações da 

PLF com a LA foram positivas no lenho juvenil (r = 0,15) e negativas no lenho adulto (r = -

0,11). Por outro lado, Louzada (2003) encontrou uma correlação positiva, mas muito pequena 

entre a PLF e LA (r = 0,009 a 0,091). 

Para a madeira de P. sylvestris tem sido demonstrado que o aumento da PLF é mais dependente 

da diminuição da LLI do que no aumento da LLF. É provável que algumas das diferenças 

relatadas relacionadas com a PLF, possam resultar das diferentes metodologias usadas para 

definir o valor limite entre o lenho inicial e lenho final.  

A LA teve uma correlação ligeiramente maior com a largura do lenho inicial (r = 0,947) do que 

com a LLF (r = 0,818), mas ambas são altamente significativas (Tab. III.11). Resultados 
143 

 



Capítulo III  Características de qualidade da madeira  

semelhantes foram obtidos por Peltola et al. (2009), para o pinheiro-silvestre em dois locais 

diferentes, para a LLI (r = 0,98-0,97) e LLF (r = 0,60-0,75). Abdel-Gadir et al. (1993) 

denotaram o mesmo comportamento, em ambos os lenhos juvenil e adulto de Pseudotsuga 

menziesii, para a LLI (r = 0,96-0,80) e a LLF (r = 0,84-0,72). Koubaa et al. (2007) obtiveram 

correlações muito maiores da LA para a LLI (r = 0,95-0,91) comparado com o baixo valor para 

a LLF (r = 0,14-0,19), para ambas as plantações e ambos os lenhos juvenil e adulto (r = 0,95-

0,96 e r = 0,13-0,55, respetivamente). Para a Abies balsamea, Koga e Zhang (2004) também 

relataram uma forte correlação positiva entre a LA e a LLI (r = 0,96) mas nenhuma correlação 

entre a LA e a LLF (r = 0,05), significando que o maior crescimento radial foi causado por um 

aumento na LLI. 

Esta influência significativa do lenho inicial da P. sylvestris na LA é então refletida na 

correlação negativa encontrada entre a LA e a PLF (r = -0,222) bem como a DM (r = -0,079). 

No entanto, uma vez que esta última correlação é uma das menores observadas e é 

estatisticamente não significativa, pode ser deduzido que um maior crescimento radial (LA) 

não tem uma influência negativa pronunciada na densidade. Peltola et al. (2009), também para 

a P. sylvestris, encontraram uma correlação negativa e muito baixa entre a densidade (DM) a 

LA para um local (r = -0,05) e uma correlação mais forte e negativa para o outro local (r = -

0,42). Adicionalmente, Fries e Ericsson (2006) referem que, para a P. sylvestris, as correlações 

da densidade com o diâmetro eram bastante fortes e negativas, de acordo com a suposição de 

que anéis largos tendem a ter menor densidade do que anéis estreitos.  

Para outras espécies resinosas, Abdel-Gadir et al. (1993) relataram uma correlação fraca e 

negativa entre a DM e a LA (r = -0,06 a 0,04) em Pseudotsuga menziesii. Para a Picea mariana, 

Koubaa et al. (2007) encontraram relações negativas mais fortes entre a taxa de crescimento 

(LA) e a densidade da madeira (DM) em ambas as plantações e em ambos os lenhos juvenil e 

adulto (r = -0,29 a -0,44). Para a Abies balsamea, Koga e Zhang (2004) também notaram uma 

correlação negativa entre a DM e a LA (r = -0,48). Steffenrem et al. (2007) encontraram 

resultados semelhantes para a Picea abies em todos os níveis estudados. Por outro lado, 

Louzada (2003) encontrou uma pequena, mas positiva correlação da LA para a DM (r = 0,028 

a 0,180) em P. pinaster. No entanto, de acordo com Karenlampi e Riekkinen (2004) citado em 

Auty (2006), uma taxa de crescimento elevada, que é geralmente associada a uma menor 

densidade da madeira, pode não se aplicar à P. sylvestris, uma vez que a taxa de crescimento e 
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densidade demonstraram ser independentes, com a densidade a ser mais influenciada pela idade 

do câmbio do que pela distância à medula da árvore. 

A DM também se correlacionou negativamente com a LLI (r = -0,208) mas positivamente com 

a LLF (r = 0,175), embora estas correlações não sejam significativas (Tab. III.11). Esse 

comportamento também foi observado noutros estudos (Abdel-Gadir et al. 1993, Koubaa et al. 

2007, Gaspar et al. 2008b, Peltola et al. 2009).  

A revisão da literatura disponível destacou a falta de consenso sobre o relacionamento entre a 

densidade da madeira e características de crescimento. Zobel e Van Buijtenen (1989) 

compilaram informações sobre este assunto, tendo encontrado que todos os tipos de correlações 

(positivas, neutras e negativas) entre a taxa de crescimento e a densidade podem ser 

encontradas, uma vez que qualquer relação entre o crescimento e as propriedades da madeira 

depende da idade da árvore, da espécie, da estação, bem como da forma de expressão da taxa 

de crescimento (altura, diâmetro, área basal ou volume). Se o aumento da taxa de crescimento 

resultar em madeira de baixa densidade, isso também significa uma menor qualidade da 

madeira, que limita a sua aptidão para produtos de alta qualidade. Por outro lado, a grande 

variabilidade genética possibilita a seleção de árvores com alta taxa de crescimento e alta 

densidade de madeira para melhoramento (Saranpää 2003). 

No entanto, é importante salientar que, para avaliar a influência real da taxa de crescimento na 

densidade da madeira, as análises devem ser conduzidas entre faixas etárias homogéneas. De 

acordo com Zobel e Van Buijtenen (1989), relacionar as propriedades de madeira com a LA, 

para anéis de idades diferentes, resulta em falsas e controversas ideias sobre o efeito da taxa de 

crescimento e pode ser um fator que contribui para a multiplicidade dos resultados. Anéis de 

crescimento largos e baixa densidade estão associados com o lenho juvenil e anéis de 

crescimento estreitos com densidade elevada são característicos do lenho adulto. Portanto, uma 

correlação negativa entre largura e densidade do anel é óbvia se ambos lenho juvenil e lenho 

adulto forem incluídos na análise (Saranpää, 2003).  

Geralmente, os pinheiros (hard pines) tendem a mostrar pouca ou nenhuma relação significativa 

entre a densidade de madeira e a taxa de crescimento (Zobel e Van Buijtenen 1989, Abdel-

Gadir et al. 1993, Zobel and Jett 1995) embora algumas exceções tenham sido relatadas. Gaspar 

et al. (2009) observaram que as árvores de maior diâmetro tendem a apresentar maiores valores 

de DM, DLF, LLF e PLF. Os autores afirmaram que uma possível razão para a maior ou menor 
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densidade da madeira em árvores de crescimento rápido depende de o crescimento ser devido 

a um aumento da LLF ou LLI, respetivamente. 

Para Downes et al. (2002) e Wimmer e Downes (2003), é claro que a relação entre a taxa de 

crescimento anual e a densidade dependerá em grande parte do tamanho dos incrementos 

produzidos nas diferentes estações do ano. Os autores afirmaram que uma relação positiva entre 

densidade e crescimento é possível se anéis largos forem acompanhados de um aumento da 

proporção de lenho final. 

No entanto, a DM possui uma natureza complexa, uma vez que a variação da densidade da 

madeira resulta das várias combinações das suas componentes. Assim, a densidade da madeira 

pode ser influenciada por condições climáticas e fatores ambientais, tanto direta quanto 

indiretamente, através de seus efeitos sobre a taxa de crescimento (Fries e Ericsson 2006). Esta 

taxa de crescimento provavelmente tem um impacto menos negativo, sobre a densidade da 

madeira, se as árvores estiverem a crescer num ambiente favorável (Zhang et al. 1996), o que 

sugere que a relação entre densidade da madeira e taxa de crescimento é específica do local 

(Louzada 2003). 

Em relação ao IH, este mostrou ser menos dependente dos baixos valores de DLI (r = -0,123) e 

mais dependente dos valores elevados de DLF (r = 0.743), o que por sua vez, leva a uma 

correlação positiva entre o IH e as propriedades mecânicas (r = 0,267 e r = 0,297) (Tab. III.11). 

Uma correlação positiva também foi observada entre o IH e a LA (r = 0,509), significando que 

um elevado crescimento radial causa um aumento no IH. 

Louzada (2003) também encontrou resultados semelhantes para a correlação do IH com a DLI 

(negativa) e da DLF com a DM (positiva). No entanto, contrariamente aos resultados deste 

estudo, o autor encontrou uma correlação negativa do IH com a LA e uma correlação positiva 

entre o IH e a PLF. 

O Índice de Heterogeneidade (ou variabilidade intra-anel) é uma das características de madeira 

mais importantes (Megraw 1985, Nepveu 1984, Tsoumis 1968, Zobel e Talbert 1984, Zobel e 

van Buijtenen 1989). Para a maioria das indústrias madeireiras, é importante ter mais 

uniformidade na matéria-prima lenhosa, não apenas no nível inter-anéis (lenho juvenil/adulto), 

mas também no nível intra-anéis (lenho inicial/final), uma vez que uma alta heterogeneidade 

pode causar um aumento de fissuras (Lousada 2003). Saber como as componentes da densidade 
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da madeira e a heterogeneidade (IH) se relacionam, pode ajudar a minimizar hipotéticas 

respostas correlacionadas indesejáveis, quando este índice é selecionado para aumentar a 

densidade da madeira (Nicholls et al. 1980, Vargas-Hernandez e Adams 1991, Louzada 2003). 

Propriedades químicas da madeira 

De uma forma geral, as propriedades químicas da madeira de pinheiro-silvestre encontraram-

se positivamente correlacionados neste estudo (Tab. III.11). Entre os solventes, foram 

observadas correlações estatisticamente e altamente significativas entre o conteúdo de 

extratáveis total e a sua fração em diclorometano (r = 0,996) e entre o teor de extratáveis 

removidos por etanol e água (r = 0,550). 

A lenhina Klason apareceu altamente correlacionada com a sua razão (H/G - r = 0.726) e, numa 

extensão menor, com o rácio cP/cH (r = 0,290), embora ainda muito significativa (p <0,01). A 

relação de H/G e cP/cH revelou-se estatisticamente não significativa (r = 0,182). Foram 

encontradas correlações altamente significativas do conteúdo de extratáveis, obtido por 

diferentes solventes, com a lenhina Klason (r = 0,259 a 0,633) e para H/G (r = 0,357 a 0,557). 

Tanto a lenhina como a sua razão mostraram estar ligeiramente mais correlacionadas com o 

conteúdo de extratáveis da água, do que com o de diclorometano ou etanol. Quanto à relação 

dos solventes com o rácio cP/cH, as correlações foram estatisticamente menos significativas, 

com valores de r a variar de -0,096 a 0,254. Estes resultados indicam claramente que 

quantidades elevadas de extratáveis podem estar relacionadas com um alto teor de lenhina e sua 

razão (H/G). Da mesma forma, Poke et al. (2006) concluíram que os conteúdos de lenhina e 

extratáveis estavam geralmente positivamente correlacionados, tal como Ona et al. (1998) 

encontraram relações semelhantes num estudo intra-árvore de dois indivíduos de E. globulus. 

Pode ser observado que as propriedades químicas têm, em geral, um fraco relacionamento com 

as propriedades físicas e mecânicas, cujas correlações são geralmente baixas e estatisticamente 

não significativas (Tab. III.11). Mesmo assim, nota-se uma relação ligeiramente mais forte da 

lenhina com a densidade (DM e DLF) e consequentemente com as propriedades mecânicas, do 

que com as larguras de anel, o que poderá indiciar a capacidade da lenhina em manter a 

integridade do xilema, anteriormente mencionada (Pereira et al. 2003). 

Resultados similares foram obtidos por outros autores (Ona et al. 1998, Poke et al. 2006, 

Stackpole et al. 2011). De igual forma, Gaspar et al. (2011) também referem que a lenhina 
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Klason estava fracamente correlacionada com a maior parte das características físicas e 

mecânicas da madeira em P. pinaster. 

Propriedades mecânicas da madeira 

Neste estudo, MOERad e MORRad correlacionaram-se com alta significância estatística (r = 

0,779) (Tab. III.11), confirmando os resultados obtidos por Gaspar et al. (2011) para a P. 

pinaster. O MOE é um parâmetro de rigidez da madeira, mas que é altamente e positivamente 

correlacionado com a força e, portanto, pode ser usado para avaliar os parâmetros de resistência 

da madeira como o MOR (Panshin and de Zeeuw 1970, Liu et al. 2007). De facto, a boa 

correlação entre força e elasticidade é uma consequência direta da natureza celular da madeira, 

uma vez que o mecanismo que leva a falhas ao longo das fibras envolve torção parcial de parede 

celular (cell-wall buckling), que está diretamente relacionada com a elasticidade da parede 

celular (Thibaut et al. 2001). No entanto, a correlação entre MOE e MOR também depende do 

tamanho da amostra, uma vez que amostras de madeira de dimensões diferentes podem incluir 

diferentes proporções de imperfeições. 

Observou-se que as componentes de densidade da madeira e as propriedades mecânicas 

apresentaram correlações altamente significativas (Tab. III.11). Estes resultados são 

consistentes com aqueles previamente obtidos por Gaspar et al. (2011) em P. pinaster e Burdon 

et al. (2001) em P. radiata, mas também por Rozenberg et al. (1999) em Pseudotsuga menziesii, 

Liu et al. (2007) em Picea mariana e Steffenrem et al. (2007) em Picea abies. No entanto, com 

exceção dos dois primeiros trabalhos, as características mecânicas não foram avaliadas na 

direção radial. 

Muitos investigadores afirmaram que a densidade da madeira (peso específico) é um dos 

principais fatores determinantes da rigidez e força da madeira (Bamber and Burley 1983, 

Megraw 1985, Zobel and Buijtenen 1989), onde a densidade pode explicar uma grande parte 

da variação no módulo de elasticidade em madeira limpa (Zobel e Van Buijtenen 1989, Tsoumis 

1991, Rozenberg et al. 1999, Evans and Ilic 2001). Neste estudo, a correlação da DM com o 

MOERad (r = 0,482) foi ligeiramente maior do que com o MORRad (r = 0,323) (Tab. III.11). 

Gaspar et al. (2011) também encontraram uma maior correlação da DM com o MOERad (r = 

0,323) em comparação com o MORRad (r = 0,182). Por outro lado, Steffenrem et al. (2007), em 

testes mecânicos longitudinais, descobriram que a correlação entre densidade e MOE ao nível 
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da árvore individual foi moderada (r = 0,74) comparada com a muito forte correlação entre 

densidade e MOR (r = 0,91).  

Os resultados do presente estudo revelaram que ambas as propriedades mecânicas tiveram 

correlações superiores com a DLF (r = 0,499-0,443) do que com a DLI (r = 0,410-0,254) (Tab. 

III.11). As propriedades mecânicas também apresentaram correlações positivas com as 

componentes de crescimento (LLI, LLF e LA), embora com um nível de significância inferior 

ao das componentes de densidade. O MORRad esteve mais fortemente relacionado com a largura 

do anel do que o MOERad (Tab. III.11).  

Assim, parece que a taxa de crescimento pode ter menos influência sobre a resistência mecânica 

do que a densidade e a qualidade do local onde as árvores crescem (Fernandez-Golfin e Diez 

Barra 1996, Fernandez-Golfin et al. 2004, Oliva et al. 2006). Portanto, árvores com maior 

crescimento radial não sofrem uma consequência negativa (antes pelo contrário, a resposta até 

é positiva), em termos do seu desempenho mecânico. Resultados semelhantes foram 

previamente relatados por Fernández-Golfin et al. (2004). 

9. Conclusões 

9.1. Diferenças entre locais e comparação com outras espécies 

Comparando os resultados obtidos neste estudo com os relatados na literatura, foram 

observados valores mais elevados para as componentes da densidade da madeira na P. sylvestris 

a crescer em Portugal, em comparação com aqueles relatados para a mesma espécie a crescer 

noutras regiões europeias. Este facto confirma uma ligeira tendência decrescente da densidade 

da madeira com o aumento da latitude. Algumas das exceções observadas podem ser explicadas 

pela idade mais avançada das árvores analisadas nesses estudos. Quanto às componentes de 

largura do anel (crescimento radial), as diferenças observadas foram provavelmente devidas ao 

efeito de idade, localização geográfica ou espécie. As diferenças entre as procedências 

geográficas são mais conhecidas para a densidade da madeira do que para o crescimento radial. 

Não obstante, pode ser concluído que as diferenças entre localizações geográficas são mais 

notórias na densidade da madeira do que no crescimento radial. 

A madeira da P. sylvestris em Portugal exibiu valores de densidade ligeiramente mais elevados 

do que a maioria das espécies de coníferas europeias. Comparada com a madeira de P. pinaster 
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portuguesa, a P. sylvestris apresentou densidades ligeiramente menores e crescimentos 

idênticos ou relativamente inferiores, em árvores com idades semelhantes. 

Quanto às propriedades químicas, a madeira de P. sylvestris em Portugal apresentou um 

conteúdo de extratáveis superior ao encontrado noutras resinosas europeias, ultrapassando o 

limite do intervalo atribuído às resinosas. Em contraste, o teor de lenhina Klason estava dentro 

do intervalo atribuído a madeiras de resinosas. A sua reduzida amplitude de variação confirma 

a baixa variação do teor de lenhina dentro de uma espécie. 

Embora os dados disponíveis na literatura não sejam extensos, podemos concluir que a madeira 

de P. sylvestris apresenta uma alta rigidez e resistência (força) mecânica, em comparação com 

outras resinosas. 

9.2. Análise de variância 

Relativamente às origens de variação que contribuíram para a variação da densidade observada, 

verificou-se que, tanto as diferenças entre Árvores/Locais como entre Locais foram mais 

significativas nas características de densidade do que nas de crescimento radial. Para as 

componentes de densidade, as diferenças entre Locais foram mais significativas no lenho final, 

enquanto as diferenças entre Árvores/Locais foram mais expressivas no lenho inicial. 

Contrariamente, o efeito dos Anéis foi mais marcado nas características de crescimento do que 

nas componentes da densidade, o que revela uma grande homogeneidade radial da densidade 

da madeira de P. sylvestris. 

Estes factos induzem um controlo genético superior nas características do lenho inicial e uma 

maior dependência das componentes do lenho final dos efeitos ambientais e climáticos. As 

componentes de crescimento revelaram um controlo genético inferior e uma pequena variação 

entre os locais, portanto as diferenças nas larguras dos anéis foram devidas principalmente à 

variação climática inter-anual (efeito Anéis), que influencia o aumento ou diminuição da taxa 

de crescimento, conforme a fase de crescimento vegetativo. 

Em relação ao modelo de variação radial, expresso pela variabilidade dos anéis de crescimento 

desde a medula à casca (idade), a P. sylvestris portuguesa exibiu o padrão comum das resinosas. 

Para as características de densidade, este padrão traduz-se numa tendência decrescente nos 

primeiros anos, depois da medula, seguida de um aumento nos últimos anéis, enquanto a 

variação radial da largura do anel foi expressa por uma tendência progressiva de decréscimo da 

150 

 



Capítulo III  Características de qualidade da madeira  

medula para o câmbio. Estes padrões foram relativamente idênticos em todos os locais 

amostrados. 

Do lenho juvenil para o lenho adulto, para as características de densidade, as diferenças devidas 

aos Locais e Anéis foram superiores no lenho juvenil, enquanto as diferenças devidas a 

Árvores/Locais foram mais elevadas no lenho adulto. Relativamente às características de 

crescimento, as diferenças entre Anéis foram maiores no lenho juvenil, enquanto as diferenças 

entre Locais e Árvores/Locais foram maiores no lenho adulto. Este decréscimo generalizado do 

efeito dos Anéis no lenho adulto teve um impacto sobre as outras origens de variação de todas 

as características da madeira (densidade e crescimento radial), destacando o efeito genético 

(Árvores/Locais) no lenho adulto, que se sobrepõe às diferenças entre locais e à variação 

climática inter-anual. Este facto confirma a estabilização da densidade do lenho adulto com a 

idade. 

9.3. Correlações fenotípicas 

Em relação às correlações fenotípicas entre as características de qualidade de madeira, os 

resultados revelaram que a DM está mais fortemente correlacionada com a DLI do que com a 

DLF. A PLF é mais dependente da diminuição da LLI do que do aumento da LLF. A LA 

apresentou uma correlação ligeiramente maior com a LLI (r = 0,947) do que com a LLF (r = 

0,818), que é refletido na correlação negativa entre a LA e a PLF (r = -0,222) bem como com a 

DM (r = - 0,079). Contudo, sendo esta última uma das correlações mais baixas observadas e 

sem significância estatística, pode deduzir-se que um maior crescimento radial (LA) não teve 

uma influência negativa significativa sobre a densidade da madeira do pinheiro-silvestre 

português. 

A heterogeneidade dentro do anel da madeira, como expressa pelo índice de heterogeneidade 

(IH), mostrou-se menos dependente dos baixos valores da DLI (r = -0.123), mas mais 

dependente dos altos valores da DLF (r = 0.743), o que, por sua vez, induz uma correlação 

positiva entre o IH e as propriedades mecânicas da madeira (r = 0,267 e r = 0,297, 

respetivamente para MOERad e MORRad). 

O total de extratáveis esteve mais forte e positivamente correlacionado com o conteúdo de 

extratáveis em diclorometano do que em etanol e água. De um modo geral, as propriedades 
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químicas da madeira mostraram um impacto reduzido nas propriedades físicas e mecânicas, 

como revelado pelos seus coeficientes de correlação baixos e não significativos. 

As propriedades mecânicas estavam bem correlacionadas com as componentes de densidade, 

principalmente com a DLF, embora a correlação fosse mais forte para o MOERad do que para o 

MORRad. As propriedades mecânicas também apresentaram correlações positivas com as 

componentes de crescimento (LLI, LLF e LA), o que suporta a suposição de que árvores com 

maior crescimento radial não apresentam um pior desempenho mecânico. 

9.4. Diferenças entre locais de estudo 

Entre os locais amostrados em Portugal, não foram detetados efeitos muito elevados 

relacionados com a latitude. No entanto, os resultados revelaram um efeito significativo da 

altitude nas características de qualidade de madeira estudadas. De facto, os locais numa altitude 

mais baixa apresentaram maiores densidades e propriedades mecânicas, e menores quantidades 

de lenhina do que os situados numa altitude mais elevada. 

A madeira das árvores do Marão mostra boas propriedades físicas e mecânicas e boas taxas de 

crescimento, mas apresenta uma alta heterogeneidade dentro dos anéis de crescimento. 

Portanto, esta madeira é adequada para usos que exigem alta resistência mecânica, tais como 

tábuas e vigas de madeira. Por outro lado, a madeira das árvores da Serra da Estrela apresenta 

baixas taxas de crescimento e densidade, mas a sua elevada homogeneidade de densidade dentro 

do anel torna-a adequada para a produção de produtos lenhosos altamente valiosos, como 

madeira folheada e contraplacados. 

Considerando a redução da área florestal de espécies resinosas no nosso país, a P. sylvestris 

portuguesa pode representar um recurso importante para o reflorestamento de áreas de maior 

altitude, que são menos favoráveis para a P. pinaster, e pode tornar-se uma importante fonte de 

recursos, diretos e indiretos, tanto para as populações locais como para o setor florestal 

português.
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Capítulo IV. Estudos de expressão génica relacionados com a 

qualidade da madeira e resistência ao stresse hídrico3

Este capítulo foi dividido em dois subcapítulos: 

Cap. V.1 - Expressão diferencial de genes relacionados com a densidade da madeira em Pinus 
sylvestris L. analisada por PCR em tempo real quantitativo; e  

Cap. V.2 - Respostas fisiológicas e genéticas diferenciais de cinco proveniências Europeias de 
pinheiro-silvestre ao stresse hídrico induzido. 

3 Os resultados apresentados neste capítulo estão incluídos nos seguintes artigos: 

Carvalho A, Fernandes C, Pavia I, Gaspar MJ, Pires J, Alves A, Simões R, Rodrigues JC, Silva ME, 
Louzada JL, Lima-Brito J. Differential expression of genes related to wood density in Pinus sylvestris 
L. assayed by quantitative real-time PCR (submetido). 

Carvalho A, Pavia I, Fernandes C, Pires J, Correia C, Bacelar E, Moutinho-Pereira J, Gaspar M, Bento 
J, Silva M, Lousada J, Brito J (2017). Differential physiological and genetic responses of five European 
Scots pine provenances to induced water stress. Journal of Plant Physiology, 215: 100-109. DOI: 
10.1016/j.jplph.2017.05.027. 
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Capítulo IV.1. Expressão diferencial de genes relacionados com 

a densidade da madeira em Pinus sylvestris L. analisada por 

PCR em tempo real quantitativa 
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Capítulo IV.1 Expressão diferencial de genes relacionados com a densidade da madeira 

1. Introdução 

Os programas de melhoramento em coníferas, nomeadamente em pinheiros, visam melhorar o 

crescimento, a forma, a adaptação, a resistência a doenças, a variabilidade e a hereditariedade 

de características relacionadas com os produtos florestais finais (Plomion et al. 2007). A 

qualidade da madeira é determinada pela densidade, rigidez, morfologia e orientação das fibras, 

quantidade de lenhina e relação H/G. A seleção de indivíduos de elite com características 

desejáveis para a qualidade da madeira em árvores jovens constitui um dos principais objetivos 

do melhoramento florestal e da indústria de produtos florestais (Li et al. 2010, 2012). 

No entanto, a qualidade da madeira é uma característica complexa determinada por vários 

fatores que dificultam a seleção de genótipos de elite. Avanços na genómica e transcriptómica 

florestal têm fornecido a identificação de múltiplos genes candidatos relacionados com o 

crescimento secundário e a formação da madeira em gimnospérmicas e angiospérmicas. 

Contudo, a expressão de genes relacionados com estes processos biológicos está sob a regulação 

de mecanismos moleculares ainda não totalmente compreendidos. Assim, a seleção de 

indivíduos elite para a qualidade da madeira poderia ser baseada em dados fornecidos por 

técnicas de avaliação de propriedades físicas e químicas da madeira, mas também 

complementados com base em abordagens genéticas que evidenciassem a variação genética e 

expressão diferencial de genes envolvidos na formação da madeira (xilogénese). Geralmente, a 

maioria dos genes diferencialmente expressos em tecidos formadores de madeira está 

relacionada com a formação da parede celular primária e secundária e a biossíntese de 

monolignóis (ver Carvalho et al. 2013). 

A história holocénica pós-glacial da P. sylvestris resultou em vários possíveis refúgios e rotas 

de colonização por toda a Europa que influenciaram fortemente a diversidade genética e a 

adaptação local desta espécie (Matías e Jump 2012, Pavia et al. 2014a, Cipriano et al. 2016). A 

ampla área de distribuição e as condições variáveis de crescimento da P. sylvestris induziram 

uma elevada variação em termos de densidade da madeira, resistência mecânica, conteúdo de 

extratáveis e aparência (Peltola et al. 2009, Verkasalo e Leban 2002, Auty et al. 2014). A 

densidade da madeira é considerada por muitos como o principal indicador da qualidade da 

madeira, tendo sido desenvolvidos diferentes modelos para a previsão da densidade da madeira 

em pinheiro-silvestre (Panshin e De Zeeuw 1970, Zobel e Van Buijtenen 1989, Wilhelmsson et 

al. 2002, Repola 2006, Auty et al. 2014). Recentemente, foram avaliadas as características de 
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qualidade da madeira nos povoamentos de P. sylvestris representativos da distribuição da 

espécie em Portugal, tendo sido verificada uma elevada qualidade da madeira, nomeadamente 

em termos de densidade, rigidez e resistência (força) mecânica (Fernandes et al. 2017a,b). O 

desenvolvimento de ferramentas rápidas, não destrutivas e económicas como a 

microdensitometria de raios-x e a espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) possibilitou 

a avaliação de grandes populações, fornecendo estimativas de parâmetros genéticos num curto 

espaço de tempo e com baixo custo (Raymond e Schimleck 2002, Da Silva Perez et al. 2005, 

2007, Gaspar et al. 2011). Estes métodos detetaram a existência de variação genética no 

conteúdo de celulose e lenhina em diferentes espécies (Hannrup et al. 1998, Pot et al. 2002, Da 

Silva Perez et al. 2005, Ukrainetz et al. 2008). A formação de madeira (xilema secundário) 

envolve processos como divisão celular, expansão celular, espessamento da parede celular 

(envolvendo celulose, hemiceluloses, proteínas, biossíntese e deposição de lenhina) e morte 

celular programada (Plomion et al. 2001). Genes que codificam para a formação da parede 

celular primária e secundária, enzimas envolvidas na biossíntese de monolignóis, genes não 

ligados à parede celular (e.g. fatores de transcrição) e outros com função desconhecida têm sido 

relacionados com a formação e qualidade de madeira (ver Carvalho et al. 2013). 

Em coníferas, a biossíntese de monolignóis segue a mesma via enzimática previamente 

identificada em angiospérmicas (Wagner et al. 2012). Esta complexa via biossintética foi 

revista e atualizada durante a última década (Boerjan et al. 2003, Li et al. 2006, Vanholme et 

al. 2010, Neutelings 2011). A lenhina das coníferas não contém componentes de siringil (S) 

(álcool trans-sinapílico), exibindo uma composição diferente daquela encontrada noutras 

plantas vasculares (Harris 2005). A lenhina é o segundo biopolímero terrestre mais abundante 

depois da celulose e um importante componente estrutural das paredes celulares (20-30%) nos 

tecidos formadores de madeira (Boerjan et al. 2003). O conteúdo, a composição e a estrutura 

da lenhina têm um impacto considerável no uso final da madeira e têm sido alvo de pesquisas 

intensivas (Boerjan et al. 2003, Boudet et al. 2003). Em coníferas, a expressão de genes 

associados à biossíntese de monolignóis parece ser regulada positivamente durante a 

lenhificação (Wagner et al. 2007) por fatores de transcrição MYB, como detetados em Picea 

glauca e P. taeda após qRT- PCR (Bedon et al. 2007, Bomal et al. 2008). O estudo de tais 

genes, e outros relacionados com a formação da parede celular e morte celular programada em 

árvores, revelaram uma expressão diferencial entre tipos diferentes de madeira (por exemplo, 

lenho de tensão/compressão versus lenho normal), permitindo perceções sobre a sua regulação 
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(Li et al. 2006, Neutelings 2011, Villalobos et al. 2012). A compreensão desses mecanismos 

moleculares e sua regulação é a chave para o melhoramento da qualidade da madeira (Li et al. 

2012). 

2. Xilogénese e biossíntese da lenhina 

Os princípios fisiológicos de formação do lenho foram descritos no Capítulo III. Como também 

referido neste capítulo, a madeira (xilema secundário) é produzida por uma sucessão de etapas, 

incluindo a divisão celular, expansão celular (alongamento e expansão radial), espessamento 

da parede celular (envolvendo celulose, hemiceluloses, proteínas da parede celular e 

biossíntese e deposição de lenhina), morte celular programada e formação de cerne (Plomion 

et al. 2001). 

Geralmente, a maioria dos genes diferencialmente expressos em tecidos formadores de 

madeira está relacionada com a formação da parede celular primária e secundária e biossíntese 

de monolignóis, percursores da lenhina (Carvalho et al. 2013). Estudos de expressão génica 

relacionados com a formação da madeira e crescimento secundário foram baseados no 

isolamento de RNA a partir destes tecidos vasculares, e um grande número de expressed 

sequence tags (ESTs) foi desenvolvido a partir do xilema em diferenciação de diferentes 

espécies (Carvalho et al. 2013). 

O transcriptoma é o conjunto de transcritos de RNA numa determinada célula ou tecido num 

determinado momento e condição no tempo, representando a porção transcrita do genoma. 

Estudos de transcriptómica baseados em diferentes tecnologias têm fornecido informações 

sobre a função e regulação de genes expressos em diferentes condições (tipo de célula, tecido, 

stresse, etc.). A caracterização completa de um transcriptoma é crucial para compreender a 

diversidade de vida, para a anotação do genoma e avaliação dos padrões temporais e espaciais 

da expressão génica (Chen 2012). 

Vários genes têm sido relacionados com a formação e qualidade de madeira (Carvalho et al. 

2013), nomeadamente, genes que codificam para a formação da parede celular primária e 

secundária, enzimas envolvidas na biossíntese de monolignóis, genes não relacionados com a 

parede celular (e.g. fatores de transcrição) e outros com função desconhecida. 
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Uma larga escala de ESTs, gerados a partir de um grande número de bibliotecas de cDNA 

isolado de tecidos e órgãos especializados foram as principais fontes de estudos de perfil 

genético (Demura e Fukuda 2007, Paiva et al. 2008). 

Diferentes tecnologias, incluindo a sequenciação de cDNA (Allona et al. 1998, Paiva et al. 

2008), microarrays (Yang e Loopstra 2005, Li e Wu 2011) e análise seriada de expressão 

génica (SAGE) (Lorenz e Dean 2002), têm sido úteis para a identificação e perfil de expressão 

de genes candidatos relacionados com a formação e qualidade da madeira em coníferas. A 

análise do xilema em diferenciação em pinheiros (P. taeda L. e P. pinaster Ait.), por 

sequenciação de cDNA e microarrays, revelou genes novos e homólogos relacionados com 

proteínas da parede celular, envolvidos no metabolismo dos hidratos de carbono, e enzimas 

envolvidas na biossíntese de lenhina (Allona et al. 1998, Le Provost et al. 2003, Yang e 

Loopstra 2005, Paiva 2006). Estas proteínas desempenham papéis importantes na 

determinação da composição química e morfologia da parede celular e consequentemente na 

qualidade de madeira. A expressão diferencial de genes candidatos para a formação da parede 

celular e lenhificação surge a partir de diferenças na síntese de proteínas e na taxa de divisão 

celular no tronco (Paiva 2006), adaptação ambiental (Yang e Loopstra 2005), e variação 

sazonal (Le Provost et al. 2003), confirmando que a qualidade da madeira é uma característica 

complexa e determinada por fatores genéticos e ambientais. 

A qualidade da madeira também é amplamente afetada pelas suas propriedades mecânicas, que 

são determinadas pela orientação de microfibrilas de celulose na parede celular secundária e 

força mecânica (Li e Wu 2011). O perfil de expressão génica por microarrays de cDNA, 

desenvolvido em P. radiata revelou que os genes envolvidos no desenvolvimento do 

citoesqueleto e na formação da parede celular secundária (biossíntese de celulose e lenhina) 

foram preferencialmente transcritos em madeira com maior rigidez e baixo ângulo de 

microfibrilas (lenho final) (Li e Wu 2011). Por outro lado, os genes envolvidos na divisão 

celular e síntese da parede celular primária foram abundantemente transcritos no lenho inicial, 

que apresenta baixa rigidez e elevado ângulo do microfibrilas (Li e Wu 2011).  

A via biossintética dos monolignóis (monómeros percursores da lenhina) é complexa e foi 

revista e atualizada durante a última década (Boerjan et al. 2003, Li et al. 2006, Vanholme et 

al. 2010, Neutelings 2011). 
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A extensa produção e análise de ESTs a partir de tecidos formadores de madeira revelaram 

uma expressão de genes, diferencial e coordenada, que codificam proteínas estruturais da 

parede celular e enzimas associadas com a biossíntese de polissacarídeos da parede celular 

secundária (por exemplo, celulose), degradação e modificação de paredes celulares primárias, 

biossíntese de precursores da lenhina, polimerização da lenhina nas paredes secundárias, e 

morte celular programada (Carlsbecker e Helariutta 2005, Groover e Robischon 2006, Demura 

e Fukuda 2007). 

A formação da parede celular secundária é conduzida pela expressão coordenada de numerosos 

genes especificamente envolvido na biossíntese, montagem, e deposição de polissacarídeos, 

lenhinas, pectinas, e proteínas da parede celular. O uso de técnicas moleculares na investigação 

da madeira permitiu a identificação e caracterização de uma porção bastante pequena dos 

principais intervenientes moleculares envolvidos neste processo (Higuchi 1997, Savidge et al. 

2000), tais como os envolvidos na lenhificação (Whetten et al. 1998) e síntese de celulose 

(Arioli et al. 2000), mas também hemiceluloses (Reid 2000), proteínas associadas à parede 

celular (Zhang et al. 2000) e pectinas (Reid 2000). Esta falta de informação é exemplificada 

pelo facto de nas várias centenas de genes presumivelmente necessários para a biossíntese e 

deposição de polissacarídeos, apenas uma pequena fração foi caracterizada. Mesmo que as 

principais vias estruturais sejam conhecidas até certo ponto, praticamente nada é conhecido 

sobre a sua regulação específica (Plomion et al. 2001). 

É provável que alguma fração desconhecida da variabilidade da qualidade da madeira derivará 

de genes regulatórios ou estruturais que ainda não foram identificados nem sequenciados. 

Portanto, será necessária uma maior quantidade de informação, ao nível de expressão do gene 

e da proteína, para entender as características profundas das vias básicas para a fisiologia da 

madeira e para criar ferramentas que poderiam ser alvo de abordagens biotecnológicas levando 

à introdução das propriedades desejadas da madeira (Plomion et al. 2001). 

3. Objetivos 

Com este estudo pretende-se analisar os perfis de expressão dos genes Phenylalanine 

Ammonia-Lyase (PAL1) e Cellulose synthase A3 (CesA3), envolvidos na biossíntese de 

lenhina e celulose, respetivamente, em indivíduos de cinco populações portuguesas de P. 

sylvestris resultantes de plantação, que foram previamente caracterizados em termos de 

161 

 



Capítulo IV.1 Expressão diferencial de genes relacionados com a densidade da madeira 

densidade da madeira, e que apresentaram valores médios contrastantes para estes parâmetros 

por população, no sentido de verificar se a quantificação relativa da expressão destes genes 

reflete a qualidade da madeira estimada anteriormente. 

4. Material e métodos 

4.1. Material vegetal 

Nas populações portuguesas de P. sylvestris resultantes de plantação, Marão, Vinhais, Pedra 

Bela, Peneda e Serra da Estrela, realizou-se a colheita de xilema em diferenciação em seis 

indivíduos contrastantes em termos de densidade de madeira, ou seja, três indivíduos com os 

valores mais elevados e três indivíduos com os valores mais reduzidos destes parâmetros com 

base na caracterização prévia realizada por Fernandes et al. (2017a, b). A amostragem de 

xilema em diferenciação seguiu o procedimento descrito por Paiva et al. (2008).  

O xilema colhido foi imediatamente congelado em azoto líquido e mantido a -80ºC até à 

extração de RNA total.  

4.2. Isolamento e purificação de RNA, e conversão em cDNA 

O RNA total foi isolado a partir de xilema em diferenciação congelado utilizando o protocolo 

otimizado para tecidos secundários previamente descrito por Carvalho et al. (2015). A 

integridade das amostras de RNA foi verificada após eletroforese em gel de agarose. A 

remoção de vestígios de DNA genómico das amostras de RNA isoladas foi realizada com o kit 

Turbo DNA-freeTM (Ambion®, Life Technologies, Ltd., Paisley, Escócia) de acordo com as 

instruções do fabricante. As amostras de RNA total foram quantificadas antes e após o 

tratamento com DNase I, num espectrofotómetro NanodropTM ND-1000 e os valores de 

A260/A280 e A260/A230 foram usados para inferir sobre sua pureza.  

Após o tratamento com DNase I, foram utilizados 500 ng de RNA total de cada amostra para 

a transcrição reversa. A síntese de cDNA foi realizada com o kit High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription (Applied Biosystems, Foster City, CA) de acordo com as instruções do 

fabricante. 

As amostras de cDNA foram diluídas para 50 ng com água destilada ultra-pura (isenta de 

DNase/RNase, Gibco) e conservadas a -20 ºC. 
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4.3. Primers e ensaios qRT-PCR 

Neste estudo utilizou-se como gene de referência o 18S de RNA ribossomal (rRNA) (18S) de 

P. taeda e os genes de estudo Phenylalanine Ammonia-Lyase (PAL1) e Cellulose synthase A3 

(CesA3). Estes genes de estudo estão relacionados com a biossíntese de lenhina e celulose, 

respectivamente. Foram desenhados primers específicos para cada um dos genes usando o 

software Primer3 (v. 0.4.0) (Koressaar e Remm 2007, Untergrasser et al. 2012) (Tab. IV1.1), 

de acordo com os seguintes critérios: tamanho do primer de 20-27 pares de bases (pb), conteúdo 

GC de 45-60% e temperatura de fusão (Tm) de 65 °C. 

Tabela IV1.1 - Sequências dos primers qRT-PCR desenhados para o gene de referência e para os dois genes de 
estudo com base nas sequências publicadas na base de dados Genbank, e respectivo tamanho (pb) esperado para 
o fragmento amplificado. 

Gene 
Genbank 

accession 

Sequência  (5’→3’) Tamanho 
esperado do 
fragmento 
amplificado 
(pb) 

Forward Reverse 

18S M82462 GATCAGATACCGGCCTAGTCTCAA GAACCCAAACACTCTGATTTCTC 109 

PAL1 AF353986.1 TCTGGCCAGGGAAAGTTATG TTGGTACCGAGCTGCTTTCT 108 

CesA3 EU392881.1 GACCGTTTGAACCAGGTGTT CATTTCAGACCTCCCCCATA 101 

 

Cada reação de qRT-PCR (volume final de 10 μL) incluiu: 50 ng de cDNA molde, 3 pmol de 

cada primer e 5 μL de iQ ™ SYBR® Green Supermix - Bio-Rad® (Bio-Rad Laboratories, Inc., 

Hercules Califórnia). Em cada placa, foram realizadas três repetições técnicas por gene. Para 

cada gene foi realizada uma curva-padrão baseada em diferentes quantidades de cDNA, ou 

seja quatro diluições: 50 ng, 5 ng, 0,5 ng e 0,05 ng de cDNA para determinar a eficiência de 

amplificação por PCR (valor E) para cada gene. Em cada placa, foram também incluídos 

controlos negativos para cada gene. 

A técnica de qRT-PCR foi realizada num sistema Stratagene Mx3005P qPCR (Agilent 

Technologies®, Santa Clara, EUA) seguindo as instruções do fabricante.  
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4.4. Determinação da expressão génica relativa e análise estatística 

O método 2(-ΔΔCT) (Livak e Schmittgen 2001) foi utilizado para a determinação da expressão 

génica dos genes de estudo PAL1 e CesA3 nos indivíduos com valores médios de densidade de 

madeira superiores relativamente aos indivíduos da mesma população com valores médios de 

densidade inferiores, utilizando o gene de referência 18S rRNA. Assim, para analisar os dados 

qRT-PCR, por população foram considerados dois grupos: (1) grupo constituído pelos 

indivíduos com os menores valores médios de densidade da madeira; e (2) grupo composto 

pelos indivíduos com os valores médios mais elevados densidade da madeira. Os valores de Ct 

dos genes de estudo PAL1 e CesA3 foram normalizados para o gene de referência 18S. Após 

o cálculo do ∆CT de ambos os grupos relativamente ao gene de referência, calculou-se o ∆∆CT 

(subtração entre ∆CT do grupo com densidade mais elevada e o ∆CT do grupo da densidade 

mais reduzida) e procedeu-se à quantificação relativa dos genes de estudo utilizando a fórmula 

2(-∆∆CT) (Livak e Schmittgen 2001).   

Os resultados de qRT-PCR estão apresentados como valores médios ± erro padrão por gene de 

estudo e por população. As análises estatísticas de variância (ANOVA), o teste post hoc de 

Fisher PLSD (protected least significant difference) e o teste F (equality of variances F test) 

foram realizadas com o software StatView 5.0 (SAS Institute Inc. Copyright). A significância 

estatística do valor de p devido aos efeitos gene e população foi estabelecida para 

probabilidades inferiores a 5% (p < 0.05). 

5. Resultados e discussão 

Apesar de o gene elongation factor-1-alpha (EF1-α) ter sido selecionado e utilizado com 

sucesso em estudos prévios de expressão génica envolvendo cDNA isolado de agulhas de P. 

sylvestris (Carvalho et al. 2017), nas amostras de cDNA do presente estudo, obtidas a partir de 

RNA total isolado de xilema em diferenciação, o gene EF1-α não apresentou valores de Ct 

constantes entre os grupos de indivíduos e/ou entre populações (dados não apresentados). 

Assim, utilizou-se o gene 18S rRNA (18S) como gene de referência para os ensaios de qRT-

PCR pela estabilidade de valores de Ct observada entre os grupos de indivíduos e populações 

em estudo.  
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A especificidade dos produtos de amplificação obtidos com os primers desenhados para o gene 

de referência e para os genes de estudo foi verificada pelas curvas de dissociação que 

mostraram picos únicos evidenciando a ausência de dímeros de primer (Fig. IV.1.1). 

 

Figura IV.1.1 - Curvas de dissociação qRT-PCR do gene de referência 18S rRNA (a), do gene PAL1 (b) e do 
gene CesA3 (c). 

Os dois genes de estudo e o gene de referência apresentaram uma eficiência de amplificação 

individual de cerca de 109%. Adicionalmente, a construção de uma curva-padrão com as 

quatro diluições de cada gene em conjunto resultou numa eficiência de amplificação coletiva 

de 109,5% (Figura IV.1.2). 
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Figura IV.1.2 - Curva padrão coletiva dos dois genes de estudo (PAL1 e CesA3) e do gene de referência 18S 
RNAr, realizada com quatro diluições (10-1 a 10-4) do pool de amostras cDNA (com uma concentração inicial de 
500 ng) obtida com o software MXPRO, respetiva equação da reta de calibração (r = 0,996), e eficiência de 
amplificação conjunta dos três genes (109,5%). 

Dado que a eficiência de amplificação dos genes de estudo e do gene de referência foram 

uniformes e que os valores de Ct se revelaram estáveis entre populações e entre indivíduos da 

mesma população (Livak e Schmittgen 2001, Pfaffl 2001, Pfaffl et al. 2002, Rao et al. 2013), 

aplicou-se o método 2(-ΔΔCT) para a quantificação relativa dos genes PAL1 e CesA3.  

O gene PAL1 codifica para a fenilalanina amónia-liase que é a enzima chave da via 

biossintética dos fenilpropanóides e que catalisa a desaminação da fenilalanina em ácido trans-

cinâmico, um dos percursores da lenhina e dos flavonóides (Bagal et al. 2012). O ácido trans-

cinâmico é o precursor comum para a biossíntese da lenhina e flavonoides, que são vias 

altamente complexas e ramificadas (Ritter e Schulz 2004). Devido à importância biológica da 

enzima PAL, a evolução dos genes PAL tem sido extensivamente estudada nas espécies 

angiospérmicas e gimnospérmicas (Bagal et al. 2012, Shi et al. 2013, Wu et al. 2014). 

O gene CesA3 codifica a proteína celulose-sintase, que foi localizada na membrana plasmática 

(Richmond 2000). Como a celulose é o principal componente das paredes celulares de todas 

as plantas vasculares, as proteínas CesA são expressas em todos os tecidos e tipos de células 

das plantas (Richmond 2000). No entanto, estudos prévios demonstraram que vários membros 

desta família de proteínas, na mesma espécie, têm uma expressão diferencial entre tecidos e na 

formação da parede celular primária versus secundária (Richmond 2000). 
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A Figura IV.1.3 representa graficamente a razão de expressão dos genes PAL1 e CesA3 nos 

indivíduos com densidade da madeira superior relativamente aos indivíduos com densidade 

mais reduzida, por população.  

 

Figura IV.1.3 - Expressão relativa dos genes PAL1 e CesA3 obtidos após comparação entre o grupo de 
indivíduos de pinheiro-silvestre com os maiores valores médios de densidade da madeira e o grupo com os 
menores valores médios de densidade por população, após normalização para o gene de referência 18S. 

A análise do perfil de expressão dos genes PAL1 e CesA3 nos indivíduos com os valores médios 

de densidade de madeira mais elevados, nas cinco populações plantadas de P. sylvestris, revelou 

uma expressão relativa positiva de ambos os genes (Fig. IV.1.3).  

A expressão relativa do gene CesA3 foi mais elevada nos indivíduos com elevada densidade 

média de todos os locais exceto em Peneda (Fig. IV.1.3). Nesta população, a expressão relativa 

de ambos os genes de estudo foi a mais reduzida (Fig. IV.1.3). Por outro lado, a população de 

Pedra Bela apresentou as razões de expressão relativa mais elevadas para ambos os genes de 

estudo (Fig. IV.1.3).  

Na Tabela IV.1.2 encontra-se o resumo da análise estatística realizada para a expressão relativa 

dos genes PAL1 e CesA3 para os efeitos gene e população. 
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Tabela IV.1.2 - Valores médios da expressão relativa (± erro padrão) determinados por gene de estudo (PAL1 e 
CesA3) e por população. Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente 
significativas (p ˂ 0,05) entre genes ou entre populações. 

  Expressão relativa ± erro padrão 

Gene PAL1 0,702 ± 0,251 

CesA3 1,346 ± 0,467 

População Marão 1,465 ± 0,881 a,c 

 Pedra Bela 2,042 ± 0,403 a 

 Peneda 0,086 ± 0,056 b 

 Vinhais 0,694 ± 0,019 b 

 Serra da Estrela 0,832 ± 0,362 b,c 

Valores de p Gene p ˃ 0,05 

 População p ˂ 0,05 

 

De um modo global não foram detetadas diferenças estatisticamente significativas (p ˃ 0.05) 

entre as razões de expressão relativa dos genes de estudo, mas verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas (p ˂ 0,05) entre as cinco populações (Tabela IV.1.2). As 

populações de Pedra Bela e Marão apresentaram os valores médios mais elevados de expressão 

relativa (Tabela IV.1.2), em particular para o gene CesA3 como pode ser observado na Figura 

IV.1.3. Assim, os valores médios de expressão relativa dos genes de estudo diferiram 

significativamente (p ˂ 0,05) entre as populações de Marão e Pedra Bela relativamente às 

populações de Peneda e Vinhais (Tabela IV.1.2). Também foram detetadas diferenças 

estatisticamente significativas (p ˂ 0,05) para a expressão relativa média dos genes de estudo 

entre as populações de Pedra Bela e Serra da Estrela (Tabela IV.1.2).  

Os resultados obtidos com a análise da expressão génica corroboram parcialmente os resultados 

apresentados no Capítulo III, no sentido em que as populações localizadas a baixa altitude, 

nomeadamente no Marão e Gerês, apresentam madeira de elevada densidade média. Porém, a 

reduzida expressão dos genes de estudo na população de Peneda verificada neste estudo 

constitui uma exceção. No entanto, na população de Peneda a expressão relativa do gene PAL1 

foi superior à do gene CesA3. Tendo em conta que este gene também responde a situações de 

stresse abiótico, incluindo défice hídrico (Edwards et al. 1985, Zobel e van Buijtenen 1989, 

Campbell e Ellis 1992, Lange et al. 1995, Barcellos et al. 2005, Carvalho et al. 2017), o 
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resultado obtido no presente estudo pode ser indicativo de que a população de Peneda se 

encontra sob algum stresse abiótico, que não só influencia a expressão relativa dos genes de 

estudo mas também a qualidade da madeira. Adicionalmente, populações como as de Vinhais 

e Serra da Estrela situadas a elevadas altitudes enfrentam várias restrições ambientais além do 

stresse hídrico, tais como ventos fortes e reduzida temperatura. Estes fatores aumentam a 

lenhificação como forma de manter a integridade do xilema e podem induzir lenho de reação 

que geralmente é formado no tecido do xilema em resposta a uma orientação não vertical do 

tronco causada por ventos predominantes, neve, declive ou forma de copa assimétrica. Em 

coníferas, este tecido associado ao crescimento radial excêntrico do tronco inclinado é chamado 

de lenho de compressão (CW), porque aparece na parte inferior do tronco de árvore, onde 

exerce uma pressão de compressão para endireitar o tronco. O CW é altamente lenhificado e 

está associado à elevada razão H/G, apresentando também menos teores de celulose e/ou 

hemiceluloses do que o lenho normal (NW) (Plomion et al. 2000, Gava e Gonçalves 2008, 

Novaes et al. 2010). 

A expressão diferencial dos genes PAL1 e CesA3 encontrada dentro (entre grupos com valores 

médios contrastantes de densidade da madeira) e entre as populações também pode ser 

explicada pela elevada diversidade genética apresentada no Capítulo II ao nível intra- e inter-

populacional, a qual já foi demonstrada através dos marcadores dominantes RAPD e ISSR 

(Cipriano et al. 2016) e por marcadores codominantes, nSSRs e cpSSRs (Pavia et al. 2014a). 

De um modo geral, apesar do envolvimento de vários fatores na determinação da qualidade da 

madeira, análises de expressão de genes relacionados com a biossíntese de lenhina e celulose, 

poderão complementar as técnicas de caracterização da madeira usadas no Capítulo III, 

contribuindo para a seleção de indivíduos com elevada densidade da madeira. 

6. Conclusões 

Foi determinado o perfil de expressão de dois genes envolvidos na biossíntese de lenhina e 

celulose (PAL1 e CesA3, respetivamente) usando qRT-PCR em indivíduos contrastantes 

relativamente à densidade média da madeira por população. A expressão relativa de ambos os 

genes foi positiva em todos os indivíduos com elevada densidade média de madeira por 

população e em todas as populações, e não se verificaram diferenças significativas entre as 

razões médias de expressão relativa dos dois genes. Porém, as razões de expressão relativa de 
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ambos os genes variaram significativamente entre populações. Esta variação significativa pode 

dever-se a vários fatores, incluindo os genéticos, ambientais e a sua interação que influem na 

determinação da densidade e qualidade da madeira. O estudo da expressão génica corroborou 

parcialmente os resultados apresentados nos Capítulos II e III. 

Esta abordagem de análise de expressão génica por qRT-PCR demonstrou aplicabilidade como 

técnica alternativa e/ou complementar às técnicas de caracterização da qualidade da madeira 

apresentadas no Capítulo III (microdensitometria de raios-x e espectrofotometria de 

infravermelho próximo FT-NIR) e pode ser realizada com outros genes envolvidos nas vias 

biossintéticas de lenhina e formação da parede celular. Os resultados obtidos poderão ser úteis 

no âmbito de programas de melhoramento da qualidade da madeira, encurtando a sua duração, 

no sentido em que possibilitam uma seleção mais rápida de indivíduos com elevada densidade/ 

qualidade de madeira.
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1. Introdução 

A P. sylvestris é a conífera com a mais ampla distribuição natural (Matías e Jump 2012). A 

história holocénica pós-glacial do pinheiro-silvestre resultou em muitos possíveis refúgios e 

rotas de colonização por toda a Europa que influenciaram fortemente a sua diversidade genética 

e a adaptação local (Matías e Jump 2012). Portugal constitui o limite ocidental mais externo da 

distribuição da espécie. 

A maioria das populações de pinheiro-silvestre portuguesas foi plantada durante o século 

passado, e parecem ter uma proveniência alemã ou da Europa central (Cipriano et al. 2016). 

Duas populações nativas de pinheiro-silvestre foram recentemente atribuídas à Serra do Gerês 

(NW Portugal) (Pavia et al. 2014a). Estas duas populações nativas parecem apresentar uma 

elevada plasticidade genómica e potencial adaptativo, uma vez que estudos prévios revelaram 

irregularidades cromossómicas próprias de populações periféricas que enfrentam 

constrangimentos ambientais (Pavia et al. 2014b), uma alta diversidade genética, intra- e inter-

populacional (Pavia et al. 2014a), bem como uma abundante regeneração natural (Fernandes et 

al. 2015). A plasticidade genómica e fenotípica do pinheiro-silvestre tem sido amplamente 

relatada também para outras proveniências. Alguns autores apontaram que a resiliência de 

algumas proveniências de P. sylvestris a futuras situações de seca é devida principalmente à 

ampla área de distribuição da espécie, à sua diversidade genética e potencial adaptativo (Seidel 

e Menzel 2016). 

A crescente concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera causa mudanças climáticas 

significativas à escala global, e um forte impacto no meio ambiente e no setor socio-económico. 

É expectável um aumento da temperatura média e uma redução da disponibilidade de água nos 

solos para o sul da Europa (Meehl et al. 2007, Kang et al. 2009, Kirtman et al. 2013). Tais 

alterações climáticas afetarão principalmente o crescimento e a distribuição de espécies 

arbóreas, atualmente adaptadas às condições locais, estando prevista uma perda considerável 

de habitats de P. sylvestris (Taeger et al. 2015). Apesar da aparente adaptação das populações 

nativas portuguesas de pinheiro-silvestre ao clima mediterrânico, estas nunca foram 

caracterizadas em relação à resposta ao stresse hídrico, que constitui uma das principais causas 

de mortalidade de plântulas em florestas de pinheiros (Lorenz et al. 2005, Seidel e Menzel 2016, 

Seidel et al. 2016,). A redução da disponibilidade de água no solo das florestas de pinheiros 

impede a germinação de sementes e, portanto, a capacidade de regeneração natural em 
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populações naturais e povoamentos plantados. Para além disto, uma vez que as populações de 

pinheiro-silvestre portuguesas são periféricas em relação à sua área de distribuição, as 

mudanças climáticas podem afetar a sua sobrevivência e a suscetibilidade do metabolismo do 

carbono a stresse biótico e abiótico. Assim, a determinação de proveniências com alta 

resistência anatómica e fisiológica à seca poderia ser útil para a definição de estratégias de 

gestão florestal, conservação de recursos genéticos e melhoramento. Além disso, e com base 

em suposições lógicas, estamos confiantes de que os pinheiros mais resistentes ao stresse 

abiótico seriam menos suscetíveis a pragas e doenças e produziriam produtos florestais de alta 

qualidade, como madeira. 

A compreensão dos mecanismos fisiológicos e/ou bases genéticas da resistência à seca em 

espécies florestais tem sido procurada por biólogos de plantas (ver Newton et al. 1991). As 

plântulas sob este stresse poderão ser mais suscetíveis à foto-inibição (Bolhar-Nordenkampf et 

al. 1989), levando à superprodução de espécies reativas de oxigénio (ROS), que pode danificar 

componentes celulares, incluindo DNA, pigmentos fotossintéticos, proteínas e membranas 

(Mittler 2002). 

Têm sido desenvolvidas abordagens genómicas e transcriptómicas a fim de desvendar genes de 

resposta à seca em coníferas (Chang et al. 1996, Heath et al. 2002, Chaves et al. 2003, Dubos 

e Plomion 2003, Dubos et al. 2003, Watkinson et al. 2003). Apesar da complexidade da base 

molecular da tolerância à desidratação em árvores, estudos de expressão permitiram a 

identificação de várias ESTs de tecidos formadores de madeira e radiculares de genótipos não 

relacionados de Pinus sp. submetidos a diferentes regimes de disponibilidade de água. Alguns 

destes genes candidatos induzidos pela seca pertencem à pequena família multigene lp, com 

pelo menos quatro membros que apresentam um padrão distinto de expressão durante stresse 

por défice hídrico (Padmanabhan et al. 1997, González-Martínez et al. 2006). O gene candidato 

lp3 é expresso predominantemente em raízes, mas um nível basal de expressão constitutiva 

pode ser detetado em caules e agulhas (Padmanabhan et al. 1997). Mais tarde, foi isolado um 

clone de lp3 em P. taeda semelhante a uma pequena família de genes induzidos por ABA e 

genes de maturação identificados noutras espécies de plantas (Padmanabhan et al. 1997). 

O ABA endógeno é produzido rapidamente durante a seca, causando o desencadear de uma 

cascata de respostas fisiológicas que inclui o encerramento dos estomas devido ao seu 

transporte para as células-guarda dos estomas através de difusão passiva (Osakabe et al. 2014). 
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Uma vez que o gene abaH codifica para proteínas induzidas por ácido abcísico e stresse hídrico, 

é esperada uma alta expressão desse transcrito em plantas sob um regime de défice hídrico. 

O gene PAL1 codifica a fenilalanina amónia-liase (PAL) que catalisa o primeiro passo da via 

dos fenilpropanóides, bem como a síntese de vários produtos baseados no esqueleto 

fenilpropano, como ácido hidroxicinâmico, estilbenos e flavonoides, que cumprem muitos 

papéis essenciais nas plantas superiores (MacDonald e D'Cunha 2007). A PAL é também uma 

das enzimas mais extensivamente estudadas em relação a respostas de plantas ao stresse biótico 

e abiótico (Kim e Hwang 2014). 

Outros principais genes candidatos de expressão para a resposta ao stresse hídrico identificados 

em árvores codificam proteases de cisteína (Tranbarger e Misra 1996), proteínas de 

armazenamento de ferro (Li et al. 1998), antioxidantes (Li et al. 1998, Karpinska et al. 2001), 

proteínas relacionadas à patogénese (Dubos e Plomion, 2001, Dubos et al. 2003) e proteínas 

quinases (Dubos e Plomion, 2003, Dubos et al. 2003). 

Um grande número de genes de pinheiro responde ao stresse hídrico, mas a sua expressão é 

influenciada tanto pelo défice hídrico como pela variação genotípica (Lorenz et al. 2005, Seidel 

et al. 2016, Seidel e Menzel 2016). 

2. Stresse hídrico 

A água é essencial para o crescimento das plantas, pois fornece o meio dentro do qual a maioria 

das funções celulares ocorre, sendo também requerida como uma unidade de troca para 

aquisição de CO2 pelas plantas (Vijaylaxmi et al. 2016). O stresse hídrico pode surgir de uma 

atividade insuficiente ou excessiva de água no ambiente das plantas. No caso de plantas 

terrestres na natureza, a primeira ocorre como resultado de um défice de água ou seca e, 

portanto, é chamado de stresse resultante de défice hídrico normalmente abreviado para “stresse 

hídrico” (Vijaylaxmi et al. 2016). A seca é um termo meteorológico, sendo comumente definido 

como um período sem chuvas significativas (Turner 1979), e limita a produtividade das plantas 

e a distribuição de espécies de plantas em todo o mundo (Verslues et al. 2014). 

À medida que o período de seca persiste e a secagem do solo se torna mais severa, a planta 

eventualmente tornar-se-á incapaz de manter a hidratação mesmo com os estomas fechados. 

Um período de seca no campo pode incluir fatores de stresse adicional que afetam o crescimento 
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das plantas, no entanto, a definição do fator de stresse de seca da planta é a diminuição da 

disponibilidade de água e consequentemente diminuição do potencial hídrico (Verslues et al. 

2014). 

As plantas respondem ao défice hídrico em diferentes níveis, nomeadamente, morfológico, 

fisiológico, celular e metabólico. As respostas dependem da duração e severidade do stresse, 

do genótipo da planta, da fase de desenvolvimento vegetativo, e do órgão e tipo de célula em 

questão. Espécies diferentes respondem de forma diferente com base na sua resistência ao 

défice de água (Bray 1994). A fim de sobreviver à seca, as plantas devem escapar da seca ou 

ser resistentes a ela. A resistência abrange evasão ou tolerância à desidratação (Ludlow e 

Muchow 1990). Plantas resistentes ao stresse hídrico podem evitar um défice hídrico interno 

através de mecanismos que promovem a captação de água ou retardam a perda de água, ou 

podem tolerar a desidratação protoplasmática (Bray 1994). Neste sentido, os fisiologistas do 

stresse descreveram tradicionalmente as respostas à seca como mecanismos de escape, evasão 

e tolerância (Levitt 1972, Ludlow 1989). 

Mecanismos de escape, como a antecipação da floração e da maturação das sementes, permitem 

que o ciclo de vida vegetal seja completado antes que a severidade da seca atinja um nível 

crítico. Evasão consiste em desenvolvimento de mecanismos para limitar a transpiração ou 

promover a absorção mais eficiente de água pelas raízes, de tal forma que os tecidos da planta 

não se expõem a potenciais hídricos críticos para o normal crescimento e desenvolvimento. 

Estratégias proeminentes de evasão são o encerramento estomático para restringir a perda de 

água e o aumento do desenvolvimento radicular para permitir uma maior absorção de água a 

partir de um maior volume do solo (Verslues et al. 2014). 

Em rigor, a tolerância à seca é a capacidade da planta para lidar com a redução do potencial 

hídrico dos tecidos vegetais. Muitas das diferenças de tolerância à seca, entre genótipos de 

plantas, são essencialmente diferenças na resposta da planta ao baixo potencial de água, muitas 

vezes referida como plasticidade fenotípica. Outras diferenças na tolerância são determinadas 

por diferenças constitutivas na morfologia, estrutura celular, ou metabolismo que são muitas 

vezes referidas como adaptações de seca. No entanto, há sobreposição entre a adaptação à seca 

e a plasticidade fenotípica, uma vez que a variação entre variedades ou espécies de plantas 

resistentes à seca versus menos resistentes à seca incluem diferenças no tipo ou extensão de 

plasticidade fenotípica induzida pela seca. Definir a tolerância à seca também é complicado 
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pelo facto de que existem ideias muito variadas, entre diferentes disciplinas científicas, sobre 

quais são os parâmetros mais relevantes para usar quando se avalia a tolerância à seca. A ideia 

comum é que uma resposta de tolerância à seca contribui para o crescimento ou função 

continuada da planta em potencial de água reduzido, ao contrário de algo que procura evasão 

dessa redução do potencial hídrico (Verslues et al. 2014). 

3. Processos fotossintéticos sob condições de seca 

O stresse hídrico é conhecido por ser um dos fatores ambientais mais importantes que afetam a 

fotossíntese (Lu e Zhang 1998). Sendo um fator multidimensional, afeta as plantas em vários 

níveis da sua organização (Yordanov et al. 2000). O stresse hídrico resulta no encerramento 

dos estomas e taxas de transpiração reduzidas, numa diminuição no potencial hídrico dos 

tecidos vegetais, numa diminuição da fotossíntese e inibição do crescimento e numa 

acumulação de ácido abcísico (ABA) (Yordanov et al. 2000), sendo observada, ao nível total 

da planta, uma diminuição significativa na fixação líquida de CO2 (Epron 1997).  

Em condições naturais (de campo), o défice hídrico é usualmente associado a intensidade de 

luz (Smirnoff 1993). É amplamente relatado que o défice hídrico foliar aumenta a sensibilidade 

da eficiência do PSII à exposição de luz (Saccardy et al. 1998). A absorção de excesso de luz 

pode resultar na formação de oxigénio ativo e, em última estância, na foto-degradação 

(Smirnoff 1993). Portanto, a capacidade de minimizar a foto-inibição e foto-dano é central para 

a tolerância à seca. Para evitar o foto-dano sob condições de stresse hídrico, uma porção 

substancial da energia da luz deve ser emitida como calor (Leister 2012). Para atingir esse 

objetivo, uma das formas é diminuir a quantidade total de pigmentos fotossintéticos numa 

tentativa de minimizar a absorção de luz, tendo sido relatado uma diminuição acentuada no 

conteúdo de clorofila a e b (Jagtap et al. 1998, Munné-Bosch e Alegre 2000).  

Ao mesmo tempo, o teor em carotenoides do ciclo das xantofilas aumenta (Smirnoff 1993). 

Como resultado, a quantidade total de carotenoides por unidade de clorofila aumenta 

dramaticamente. Esta parece ser uma parte importante de um mecanismo foto-protetor com o 

envolvimento da zeaxantina na dissipação não radiativa do excesso de energia induzida pela 

dessecação (Calatayud et al. 1997, Munné-Bosch e Alegre 2000). O aumento da fotorrespiração 

é uma outra opção empregue pelas espécies C-3 e CAM (Smirnoff 1993, Wingler et al. 1999). 

Portanto, sob condições de seca, um aumento da capacidade de fotorrespiração e extinção não-
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fotoquímica é essencial para evitar dano foto-inibitório sob luz excessiva (Saccardy et al. 1998, 

Wingler et al. 1999, Muraoka et al. 2000). 

Condições de stresse e danos induzidos por stresse nas plantas podem ser detetados usando os 

métodos ecofisiológicos clássicos de medição das taxas de foto-assimilação, respiração, 

transpiração, condutância estomática, potencial hídrico foliar (Johnson e Asay 1995, Kleinhenz 

et al. 1995, Lichtenthaler 1996).  

4. Expressão génica no stresse hídrico 

Entre as muitas respostas ao défice hídrico estão também as mudanças na expressão génica. 

Alterações na expressão génica são uma parte importante da capacidade da planta de responder 

ao meio ambiente. Embora algumas respostas, possivelmente metabólicas e fisiológicas a curto 

prazo, poderem não requerer mudanças na expressão génica, a maioria das respostas ao meio 

ambiente são previstas exigir alterações na expressão génica. Alterações nesta expressão 

também dependem da duração e severidade do stresse, o genótipo da planta sob stresse, o 

estágio de desenvolvimento e do órgão ou tecido em que é expresso (Bray 1994). 

Nos últimos anos, foram identificados vários genes que são induzidos quando plantas ou partes 

de plantas são sujeitas a défice hídrico. A função de muitos genes pode ser prevista com base 

na sequência de aminoácidos do produto génico deduzido. Pistas para a função também podem 

ser obtidas de características de expressão tais como, tempo de expressão e localização sub-

celular, do órgão e tecido. No entanto, a importância em relação ao stresse hídrico nem sempre 

pode ser prevista (Bray 1994). 

O mecanismo no qual os genes são regulados durante o stresse é também uma questão 

importante. Os sinais produzidos pela planta em resposta ao stresse podem regular a expressão 

de genes. Um desses sinais é o ABA, uma vez que a concentração de ABA aumenta na planta 

durante o stresse (Zeevaart e Creelman 1988) e a quantidade de ABA transportada na planta 

desde a raiz para os rebentos também aumenta (Davies e Zhang 1991). Assim, iniciaram-se 

estudos para identificar genes que são regulados pela ABA durante o stresse hídrico (Bray 

1994). 

Neste momento, a maioria dos investigadores concentrou-se na identificação de genes que 

respondem ao stresse hídrico, começando a determinar a função e a estudar o seu regulamento. 

178 

 



Capítulo IV.2  Respostas fisiológicas e genéticas diferenciais ao stresse hídrico induzido  

A utilização das técnicas moleculares de biologia de plantas estão a fornecer novas perceções 

sobre as respostas das plantas ao ambiente, respeitantes à função dessas mudanças e à regulação 

dessas respostas, e a natureza da resposta entre diferentes tensões e entre diferentes espécies 

(Bray 1994). 

Muitas mudanças na expressão génica são induzidas pelo stresse hídrico. Estas alterações 

incluem a indução de genes específicos e a repressão de vários outros genes. Alterações na 

expressão génica têm sido comumente identificadas por três métodos (Bray 1994): 

(1) Identificação de alterações na expressão génica por alterações na síntese de proteínas 

(2) Alterações nas populações de mRNA apresentadas por traduções in vitro e 

(3) Caracterização e identificação dos genes induzidos utilizando tecnologias de bibliotecas de 

cDNA. Este método tem muitas vantagens, já que que ao mesmo tempo que um gene é 

identificado também é isolado e, portanto, está disponível para um estudo e caracterização mais 

aprofundados (Bray 1994). 

Existem muitas mudanças na síntese de proteínas individuais durante o stresse de seca, embora 

a acumulação da maioria das proteínas não seja afetada por stresse hídrico. Mudanças nos 

padrões de acumulação de proteínas durante o stresse hídrico inserem-se em três categorias 

diferentes: proteínas que diminuem, proteínas que aumentam e depois diminuem ou proteínas 

que aumentam e permanecem em níveis elevados durante todo o período de défice (Bray 1990). 

Frequentemente é feita a suposição de que as proteínas sintetizadas durante o stresse são 

candidatas para o envolvimento na estratégia da planta para suportar o stresse. No entanto, é 

muito difícil provar essa suposição. Até a função das proteínas, que são sintetizadas durante o 

stresse de défice hídrico, ser conhecida, não será possível determinar por expressão cinética se 

as proteínas desempenham um papel importante na tolerância ao stresse (Bray 1994). 

5. Objetivos 

Neste trabalho pretende-se avaliar a resistência à seca de indivíduos de pinheiro-silvestre de 

cinco proveniências europeias: Serra do Gerês (NW Portugal), Suécia, Alemanha e Espanha 

(Puebla de Lillo e Montes Universales), após terem sido submetidas a três regimes de 

disponibilidade hídrica, com base no desempenho anátomo-fisiológico e expressão dos genes 

de resposta ao stresse hídrico, abaH (ácido abcísico e proteína induzida pelo stresse hídrico), 
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lp3 (proteína induzida pelo défice hídrico) e PAL1 (fenilalanina amónia-liase 1), usando qRT-

PCR. 

6. Material e métodos 

6.1. Material vegetal e regimes de disponibilidade de água 

Trezentas sementes de cada proveniência de pinheiro-silvestre: Serra do Gerês (Ribeira das 

Negras); Suécia (Norrbotten Country); Alemanha (Nuthe - Nieplitz, NE Alemanha); Puebla de 

Lillo (León, NO Espanha) e Montes Universales (CE Espanha), foram colocadas a germinar 

em placas de Petri, contendo papel de filtro humedecido com água destilada, no escuro a 25 °C 

durante duas semanas.  

No entanto, devido às taxas de germinação variarem entre as proveniências, somente 125 

plântulas de cada proveniência foram distribuídas em cinco tabuleiros de plástico contendo 

turfa e buracos no fundo, e usadas para a indução do stresse hídrico. Os tabuleiros foram 

dispostos aleatoriamente e mantidos em luz de dia natural numa estufa com temperatura (25 

°C) e humidade relativa (50% durante o dia e 70% durante a noite) controladas, nos viveiros da 

UTAD. Todas as semanas, a posição dos tabuleiros foi mudada aleatoriamente. 

Foram aplicados três regimes de disponibilidade de água a plântulas de pinheiro-silvestre com 

20 meses de idade das cinco proveniências europeias. As plântulas controlo (T1) foram 

irrigadas à mão até à capacidade de campo do solo todos os dias. O regime de disponibilidade 

de água T2 consistiu na irrigação diária à mão, com metade do volume da capacidade de campo 

(determinada em plântulas T1), consistindo num stresse hídrico moderado. O regime de 

disponibilidade de água T3 foi o tratamento mais severo, uma vez que as plântulas não foram 

irrigadas (seca induzida). As plântulas foram acompanhadas diariamente a fim de detetar 

sintomas morfológicos do stresse hídrico, como agulhas cloróticas. As experiências de stresse 

hídrico terminaram com a morte de metade das plântulas do regime T3, que ocorreu após 37 

dias. 

Durante o período de indução do stresse hídrico, foram realizadas três colheitas de tecido foliar 

(consistindo num conjunto de agulhas de três a cinco plântulas da mesma proveniência) de 

todos os tratamentos. A primeira colheita (A) ocorreu no início dos tratamentos de stresse 

hídrico; a segunda colheita (B) foi feita após a primeira deteção de 1/3 das plântulas com sinais 

180 

 



Capítulo IV.2  Respostas fisiológicas e genéticas diferenciais ao stresse hídrico induzido  

de stresse hídrico, e a terceira colheita (C) foi realizada no 37º dia (fim das experiências de 

stresse hídrico). Em cada colheita, as amostras de agulhas foram imediatamente congeladas em 

azoto líquido e mantidas a -80 °C até o isolamento do RNA total. 

6.2. Avaliações fisiológicas e anatómicas 

As características da fluorescência da clorofila a foram medidas in situ com um fluorómetro de 

pulso modulado por amplitude (FMS 2, Hansatech Instruments, Norfolk, Inglaterra) no 37º dia 

(fim da indução do stresse hídrico). A máxima eficiência quântica do fotossistema II (PSII) foi 

calculada como Fv / Fm = (Fm-F0) / Fm medindo o sinal de fluorescência de agulhas de pinheiro 

adaptadas ao escuro quando todos os centros de reação estão abertos, usando uma fonte de luz 

de medição pulsada de baixa intensidade (F0) e durante uma luz de saturação de pulso (pulso 

de 0,7 s de 15.000 μmol fotões m-2s-1 de luz branca) quando todos os centros de reações estão 

fechados (Fm). As agulhas de pinheiro foram adaptadas ao escuro por 30 minutos, usando clipes 

de folhas adaptadores de escuro, nestas medições. Após a estimativa Fv / Fm, depois de uma 

exposição de 20s a luz actínica (1500 μmol m-2s-1), o rendimento de fluorescência no estado 

estacionário adaptado à luz (Fs) foi transformado em valor médio durante 2,5s, seguido de 

exposição a luz de saturação (15.000 μmol m-2s-1) por 0,7s para estabelecer o F'm. A amostra 

foi então sombreada por 5s com uma fonte de luz de vermelho-distante para determinar o F'0. 

Dessas medidas, foram calculados vários atributos de fluorescência de acordo com Bilger e 

Schreiber (1986) e Genty et al. (1989): quenching fotoquímico (qP = (F'm-Fs) / (F'm-F’0)), 

quenching não fotoquímico (qN = 1- F'v / Fv) e eficiência do transporte de eletrão, como uma 

medida da eficiência efetiva quântica de PSII (ΦPSII = ΔF / F'm = (F'm-Fs) / F'm). A taxa aparente 

de transporte de eletrões (ETR) foi estimada como ETR = (ΔF / F'm) x PPFD x 0,5 x 0,84, onde 

PPFD é a densidade fotossintética de fluxo de fotões incidente nas agulhas, 0,5 é o fator que 

assume igual distribuição de energia entre os dois fotossistemas e a absorbância da agulha 

utilizada foi de 0,84 (Björkman e Demmig 1987). 

A concentração de fenóis totais (TPh) foi determinada em extratos de agulha de acordo com o 

procedimento de Folin-Ciocalteu (Singleton e Rossi 1965), e quantificou-se a quantidade de 

proteínas solúveis totais (PS) pelo método de Bradford (Bradford 1976). Albumina sérica 

bovina (BSA) foi usada como padrão. 
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As agulhas foram mantidas a -80 °C até à quantificação das ceras epicuticulares (EW) usando 

uma modificação do método de Kinnunen et al. (2001). As agulhas de cada proveniência (cinco 

por tratamento) foram lavadas brevemente com clorofórmio (15 mL) durante 15s em tubos de 

vidro. Após a evaporação do clorofórmio, o peso das ceras foi determinado e expresso como a 

área total da agulha. 

A anatomia foliar da P. sylvestris foi avaliada em seções transversais feitas manualmente (6-8 

µm de espessura) da porção média de agulhas. A dupla coloração com carmim aluminado e 

verde de iodo permite uma clara distinção entre tecidos celulósicos e lenhificados. O azul de 

toluidina foi usado para corar diferencialmente as paredes celulares primárias e secundárias. 

A densidade, as dimensões e a forma dos estomas foram determinados a partir de amostras 

extraídas da porção média de agulhas (seis agulhas por tratamento do stresse hídrico de cada 

proveniência). O número de estomas e as dimensões estomáticas foram determinadas com uma 

ampliação de 10x, usando um software de análise de imagem (Digimizer Image Analysis 

Software, Medcalc, Oostende, Bélgica) em 60 imagens (dez estomas por agulha, seis agulhas 

por tratamento de cada proveniência). As imagens foram capturadas com um microscópio de 

luz (IX 5, Olympus, Munique, Alemanha) equipado com uma máquina fotográfica digital 

(Colorview III, Olympus, Münster, Alemanha). 

Cada medição fisiológica foi realizada em cinco plantas por tratamento cuja média é 

apresentada. 

Todos os dados fisiológicos e anatómicos foram submetidos a uma análise de variância, 

testando a proveniência (P), tratamentos de stresse hídrico (T) e os efeitos da interação P x T 

usando o pacote estatístico Super ANOVA (Abacus concepts Inc., Berkeley, CA, EUA). 

Médias significativamente diferentes foram separadas usando o teste de Tukey para 95% do 

nível de confiança. 

6.3. Isolamento de RNA total 

As agulhas congeladas das colheitas A, B e C de cada regime de disponibilidade de água e 

proveniência foram moídas num pó fino na presença de azoto líquido. Para o isolamento do 

RNA total foi usado o método de cetiltrimetilamónio brometo (CTAB) que foi otimizado para 

tecidos formadores de madeira de pinheiro e outras espécies florestais (Carvalho et al. 2015) e 
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também adequado para agulhas. As amostras de RNA total foram quantificadas no 

espectrofotómetro Nanodrop ™ ND-1000 e a sua pureza foi avaliada pelos valores A260 / A280 

e A260 / A230. A integridade das amostras de RNA foi verificada por eletroforese em gel de 

agarose. Para remover quaisquer traços de DNA genómico das amostras de RNA isoladas, estas 

foram tratadas com o kit Turbo DNA-free ™ (Ambion®, Life Technologies, Ltd., Paisley, 

Escócia) de acordo com as instruções do fabricante. As amostras tratadas de RNA total foram 

quantificadas novamente para estimar a quantidade de RNA a ser usada na transcrição reversa. 

6.4. Transcrição reversa, desenho de primers e qRT-PCR 

1- Após o tratamento com DNase I, 500 ng de RNA total de cada amostra foram utilizados para 

transcrição reversa. A síntese de cDNA foi realizada com o kit High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription (Applied Biosystems®, Foster City, CA) de acordo com instruções do fabricante. 

2 - Foram selecionados três genes de resposta ao stresse hídrico: abaH (ácido abcísico e proteína 

induzida por stresse hídrico de P. sylvestris); lp3 (proteína induzida por deficiência de água de 

Pinus taeda); e o gene fenilalanina amónia-liase-1 (PAL1) de P. sylvestris. Baseado nas nossas 

análises anteriores de qRT-PCR realizada nesta espécie de pinheiro (dados não publicados), 

usámos como controlo interno o gene do fator de alongamento 1-α (EF1- α) de P. pinaster Ait. 

(Database GenBank: FN256567.1) (Tab. IV.2.1). Foram projetados primers específicos para 

todas as sequências de genes usando o software Primer3 (v. 0.4.0) (Koressaar e Remm 2007, 

Untergrasser et al. 2012) (Tab. IV.2.1), de acordo aos seguintes critérios: tamanho do primer 

de 20-27 pares de bases (pb), teor de GC de 45-60% e temperatura de fusão (Tm) de 65 °C. 

Tabela IV.2.1 - Primers qRT-PCR projetados para os genes de resposta ao stresse hídrico e para o gene de 
referência (EF1-α), respetivos acessos Genbank e tamanho esperado dos amplicons. 

Genes Genbank 

Sequência dos primers (5’→3’) 
Tamanho 
esperado 

do 
fragmento 
amplificad

o (pb) 

Forward Reverse 

PAL1 AF353986.1 TCTGGCCAGGGAAAGTTATG TTGGTACCGAGCTGCTTTCT 108 

abaH FJ201644 AGACGAGGAAACCGAGGAAG CTGCTCCAAAAGTCCACCAT 97 

lp3 U52865.1 CGCTCTCCATCTCATTGTCC GCAAGCCCTCTCAGAAGAAC 106 

EF1_pin FN256567.1 AACTGGAGAAGGAACCCAAG GCAAGCCCTCTCAGAAGAAC 117 
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As amostras de cDNA foram diluídas para 10 ng com água destilada livre de RNase/DNase 

(Gibco). Cada reação qRT-PCR (volume final de 10 μL) incluíu: 10 ng de modelo, 0,3 pmol de 

cada primer e 5 μL de 2 x kit iQ ™ SYBR® Green Supermix - Bio-Rad® (Laboratórios Bio-

Rad, Inc., Hercules, Califórnia). Em cada placa, realizámos três réplicas técnicas por gene. Para 

cada par de primers usado neste trabalho, foi realizada uma curva-padrão baseada em diferentes 

quantidades de cDNA, nomeadamente 100 ng, 10 ng, 1 ng e 0,1 ng de cDNA, para determinar 

a eficiência de amplificação da PCR (valor E) de cada gene. Em cada placa foram também 

incluídos controlos negativos para cada gene. 

3 - As reações de qRT-PCR fo realizadas num equipamento Stratagene Mx3005P (Agilent 

Technologies®, Santa Clara, EUA) sob as seguintes condições: 95 °C durante 3 min (1 ciclo), 

95 °C durante 30s, 60 °C durante 15s e 72 °C por 30s (40 ciclos). Após o ciclo final, foi 

construída uma curva de fusão para cada par de primers para verificar a especificidade dos 

amplicons e a ausência de dímeros de primers. 

Os valores do ciclo limite (Ct) produzidos pelos genes de estudo e pelos genes de referência 

foram avaliados pelo software RefFinder [http: // fulxie.0fees.us/?type=reference] 

(Vandesompele et al. 2002, Andersen et al. 2004, Pfaffl et al. 2004, Silver et al. 2006). 

O software REST 2009 V2.0.13 [© Copyright: 2009 (C) QIAGEN GmbH] é específico para o 

teste estatístico de dados qRT-PCR para diferenças de pares entre os grupos (Pfaffl 2001, Pfaffl 

et al. 2002, Pffafl et al. 2009). O software REST 2009 permitiu a determinação de valores da 

expressão relativa para cada gene em estudo e a significância estatística das diferenças de 

expressão génica entre as proveniências de P. sylvestris. 

7. Resultados  

7.1. Respostas fisiológicas ao stresse hídrico 

O presente estudo compreendeu a avaliação fisiológica de indivíduos de P. sylvestris de 

diferentes proveniências durante um estágio de viveiro por 37 dias consecutivos. Infelizmente, 

devido ao tamanho reduzido das plântulas provenientes da Suécia não foi possível realizar 

medidas fisiológicas nesses indivíduos. Nas restantes quatro proveniências de pinheiro-

silvestre, o comportamento fotoquímico do PSII não mostrou alterações entre os três 

tratamentos nos primeiros 27 dias (dados não mostrados). No entanto, entre os dias 28 e 37, 
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ficou evidente que o stresse hídrico severo (T3) reduziu o rendimento máximo e efetivo do 

PSII, o coeficiente de extinção fotoquímica e a taxa transporte de eletrões em indivíduos P. 

sylvestris de todas as proveniências, mas não tão significativamente naqueles da proveniência 

do Gerês (Tab. IV.2.2), enquanto a extinção não fotoquímica aumentou em plantas T3. 

Enquanto isso, os indivíduos espanhóis e alemães sob seca apresentaram as maiores 

concentrações de fenóis, proteínas solúveis totais e ceras epicuticulares (Tab. IV.2.2). 
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Tabela IV.2.2 - Valores médios dos parâmetros fisiológicos medidos no final (37 d) da indução de três regimes de disponibilidade de água ou tratamentos (T) em indivíduos 
de pinheiro-silvestre de quatro proveniências (P): Rendimento máximo (Fv / Fm) e efetivo (ΦPSII) do PSII; Extinção fotoquímica (qP) e não fotoquímica (qN); Taxa de 
transporte de eletrões (ETR, μmol e- m-2 s-1); concentração (mg.g -1 de peso seco) de proteínas solúveis (SP), fenóis totais (TPh) e ceras epicuticulares (EW). Valores médios 
com letras diferentes (a, b) por coluna indicam diferenças significativas (p <0,05). (n.d.) - Não determinado. 

 Fv/Fm ΦPSII qP qN ETR SP TPh EW 
Proveniência (P)         
Alemanha (Ge) 0.752 a 0.286 ab 0.553 a 0.682 a 36.1 ab 122.9 ab 42.6 a 2.59 a 
Gerês (Ger) 0.841 a 0.313 a 0.554 a 0.769 a 39.4 a 112.8 b 37.2 ab 0.96 b 
Montes Universales (MU) 0.767 a 0.241 b 0.495 a 0.725 a 30.4 b 99.9 b 31.6 b 0.97 b 
Puebla de Lillo (PL) 0.783 a 0.273 ab 0.545 a 0.758 a 34.4 ab 171.5 a 36.8 ab 1.66 b 
Tratamento (T)         
T3 0.649 b 0.172 b 0.493 b 0.785 a 21.6 b 151.7 a 42.8 a 2.44 a 
T2 0.849 a 0.315 a 0.553 ab 0.727 ab 39.8 a n.d. n.d. n.d. 
T1 (controlo) 0.860 a 0.347 a 0.565 a 0.688 b 43.8 a 101.8 b 31.3 b 0.65 b 
P x T         
Ge x T3 0.527 0.133 0.476 0.738 16.7 149.9 59.1 4.29 
Ge x T2 0.859 0.345 0.586 0.667 43.5 n.d. n.d. n.d. 
Ge x T1 0.870 0.380 0.598 0.641 47.8 95.9 26.0 0.88 
Ger x T3 0.826 0.255 0.508 0.825 32.1 106.1 39.0 1.20 
Ger x T2 0.853 0.357 0.613 0.754 45.0 n.d. n.d. n.d. 
Ger x T1 0.845 0.327 0.540 0.728 41.2 119.5 35.5 0.72 
MU x T3 0.595 0.141 0.467 0.738 17.7 129.7 36.9 1.35 
MU x T2 0.842 0.229 0.455 0.724 28.9 n.d. n.d. n.d. 
MU x T1 0.863 0.354 0.562 0.712 44.5 70.0 26.2 0.59 
PL x T3 0.646 0.159 0.521 0.837 20.0 221.2 36.1 2.90 
PL x T2 0.842 0.330 0.556 0.764 41.6 n.d. n.d. n.d. 
PL xT1 0.861 0.329 0.559 0.673 41.4 121.8 37.5 0.42 
p value         
P 0.097 0.003 0.287 0.131 0.003 0.017 0.020 <  0.001 
T < 0.001 < 0.001 0.039 0.029 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 
P x T 0.018 0.001 0.405 0.902 0.001 0.075   < 0.001   < 0.001 
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7.2. Avaliação de características anatómicas foliares 

As agulhas de P. sylvestris são persistentes, pequenas, aciculares, altamente espessas, e a sua 

epiderme é coberta por uma cutícula espessa e cerosa. As células epidérmicas apresentam uma 

parede celular secundária altamente e intensamente lenhificada (Fig. IV.2.1A). 

 

 

Figura IV.2.1 - A) - Corte transversal da agulha de P. sylvestris duplamente corada com carmim aluminado e 
verde de iodo mostrando tecidos maduros: epiderme (a); estoma (b); hipoderme (c); ducto de resina (d); mesófilo 
(e); endoderme (f); tecido de transfusão (g); xilema (h); e floema (i). B) - Detalhe de um estoma de P. sylvestris 
corado com azul de toluidina mostrando o poro (a), as células subsidiárias laterais (b), as células-guarda (c) e a 
câmara estomática externa (d). C) - Preparação extemporânea de uma casca epidérmica de folhas de P. sylvestris 
mostrando os estomas distribuídos por fileiras (Fonte: Prof.ª Eunice Bacelar). 

O mesófilo (clorênquima) ou tecido moído da folha é compacto e homogéneo e consiste em 

células parenquimatosas de paredes finas com invaginações. Frequentemente, um número 

variável de dutos de resina é incorporado no tecido mesófilo (Fig. IV.2.1A). Os feixes 

vasculares, compostos de xilema e floema, são envolvidos pelo tecido de transfusão (Fig. 

IV.2.1A). O tecido de transfusão é composto por células do parênquima vivo e traqueídos não 

vivos pequenos, e transporta materiais entre o mesófilo e os feixes vasculares (Raven et al. 

2003). O tecido de transfusão é cercado por uma camada de células com uma parede 

uniformemente grossa chamada de endoderme. 

Abaixo da epiderme existe uma ou mais camadas de células de paredes espessas 

compactamente dispostas, a hipoderme (Fig. IV.2.1A). A hipoderme é interrompida por 

espaços de ar correspondentes às câmaras sub-estomáticas (Fig. IV.2.1A,B). À semelhança de 

outras espécies de pinheiro, os estomas de P. sylvestris estão afundados abaixo da superfície da 

folha (Fig. IV.2.1B). As células-guarda do estoma contatam com o exterior através da câmara 

187 

 



Capítulo IV.2  Respostas fisiológicas e genéticas diferenciais ao stresse hídrico induzido  

estomática externa. Os estomas são distribuídos por linhas verticais e lineares (Fig. IV.2.1C) 

intercaladas com outros, de células epidérmicas finas e longas. 

No geral, não encontrámos diferenças estatisticamente significativas para a espessura de tecidos 

ou número de dutos de resina entre as agulhas de pinheiro-silvestre das proveniências 

portuguesas, espanholas ou alemãs submetidas aos diferentes tratamentos de stresse hídrico. No 

entanto, plântulas sob o stresse hídrico mais severo (T3) apresentaram uma redução de 23% na 

espessura do seu mesófilo em relação às plântulas controlo (T1). Os indivíduos de pinheiro-

silvestre do Gerês e da Alemanha exibiram as agulhas mais finas. Consequentemente foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre estas duas proveniências e as 

restantes, em relação à espessura do mesófilo. 

A disponibilidade de água influencia significativamente a densidade dos estomas. A densidade 

de estomas foi maior nas plântulas de pinheiro-silvestre sob o stresse hídrico mais severo (T3; 

75,97 estomas.mm-2) seguida por aquelas submetidas a stresse hídrico moderado (T2; 67,51 

estomas.mm-2) e plântulas controlo (T1;64,36 estomas.mm-2) (Tab. IV.2.3). 

Quanto à análise por proveniência, os indivíduos de Puebla de Lillo apresentaram agulhas com 

o menor valor de densidade estomática (Tab. IV.2.3). A forma dos estomas não diferiu 

estatisticamente entre proveniências (Tab. IV.2.3). Por outro lado, foi detetado um efeito de 

proveniência estatisticamente significativo na determinação do comprimento e largura dos 

estomas (Tab. IV.2.3). Os indivíduos do Gerês mostraram os menores valores de densidade, 

comprimento, largura e tamanho dos estomas (Tab. IV.2.3). 
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Tabela IV.2.3 - Valores médios ± EP da densidade, comprimento, largura, tamanho e forma dos estomas em quatro proveniências de pinheiro-silvestre (P) submetidas a 
três tratamentos de stresse hídrico (T). A interação P x T também é mostrada. Valores médios com letras diferentes (a, b) por coluna indicam diferenças estatisticamente 
significativas (p <0,05). 

 Densidade 
estomática 

Comprimento 
estomático 

Largura 
estomática 

Tamanho estomático 
(comprimento x largura) 

Forma estomática 
(comprimento/largura) 

 

(estoma.mm-2) (μm) (μm) (μm2) (μm2)  

Proveniência (P)       

Alemanha (Ge) 73.48 ± 2.33 b 60.29 ± 1.13 b 39.69 ± 0.69 b 2396.37 ± 70.97 b 1.52 ± 0.03 a  
Gerês (Ger) 70.12 ± 4.36 b 41.23 ± 1.52 a 26.50 ± 0.91 a 1144.99 ± 77.86 a 1.56 ± 0.02 a  
Montes Universales (MU) 73.03 ± 3.59 b 60.15 ± 0.80 b 39.93 ± 0.74 b 2403.57 ± 58.29 b 1.51 ± 0.03 a  
Puebla de Lillo (PL) 60.60 ± 2.61 a 60.51 ± 1.01 b 39.20 ± 0.82 b 2380.04 ± 76.21 b 1.55 ± 0.03 a  
Tratamento (T)       
T3 75.97 ± 3.4 b 57.67 ± 1.0 b 38.42 ± 0.7 b 2246.59 ± 62.8 b 1.51 ± 0.01 a  
T2 67.51 ± 1.4 a 53.31 ± 1.5 a 35.41 ± 1.0 a 1953.77 ± 93.4 a 1.51 ± 0.01 a  
T1 (controlo) 64.36 ± 1.3 a 54.84 ± 1.6 a 34.8 ± 1.1 a 2002.06 ± 104.8 a 1.60 ± 0.02 b  
P x T       
Ge x T3 88.48 ± 3.59 61.53 ± 1.14 40.63 ± 0.59 2502.84 ± 77.52 1.52 ± 0.03  
Ge x T2 68.21 ± 2.09 58.77 ± 1.02 39.76 ± 0.83 2339.94 ± 71.69 1.48 ± 0.03  
Ge x T1 63.74 ± 1.29 60.56 ± 1.24 38.68 ± 0.65 2346.31 ± 73.69 1.57 ± 0.03  
Ger x T3 77.58 ± 6.36 49.83 ± 3.29 32.45 ± 2.08 1690.14 ± 184.87 1.53 ± 0.03  
Ger x T2 65.98 ± 2.88 37.52 ± 0.77 25.51 ± 0.44 961.77 ± 36.16 1.47 ± 0.03  
Ger x T1 66.82 ± 3.84 36.36 ± 0.50 21.54 ± 0.21 783.05 ± 12.58 1.69 ± 0.02  
MU x T3 80.23 ± 6.05 60.01 ± 0.78 41.37 ± 0.62 2481.41 ± 43.30 1.46 ± 0.01  
MU x T2 72.68 ± 2.12 59.21 ± 1.06 37.38 ± 0.86 2242.79 ± 74.65 1.57 ± 0.03  
MU x T1 66.16 ± 2.59 61.22 ± 0.56 40.59 ± 0.75 2486.53 ± 56.92 1.51 ± 0.03  
PL x T3 57.59 ± 3.38 57.77 ± 0.86 37.96 ± 0.41 2193.61 ± 42.75 1.52 ± 0.03  
PL x T2 63.18 ± 2.63 61.1 ± 0.79 40.41 ± 0.72 2467.65 ± 49.16 1.52 ± 0.04  
PL x T1 61.04 ± 1.83 62.66 ± 1.40 39.23 ± 1.32 2478.86 ± 136.71 1.60 ± 0.03  
p value       
P < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.124  
T < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001  
P x T 0.053 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001  
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7.3. Perfil de expressão de genes de resposta ao stresse hídrico 

Para as experiências de qRT-PCR foi escolhido o gene EF1-α como gene de referência, com 

base em seleção anterior realizada pelo nosso grupo de investigação em diferentes tecidos de 

pinheiro-silvestre e após análise dos valores de Ct obtidos com o software RefFinder [http: 

//fulxie.0fees.us/?type=reference] (Vandesompele et al. 2002, Andersen et al. 2004, Pfaffl et 

al. 2004, Silver et al. 2006) que inclui o Bestkeeper, NormFinder, GeNorm e métodos de Ct-

delta comparativos (dados não publicados). 

Os primers qRT-PCR para os genes de estudo abaH, lp3, PAL1 e para o gene de referência 

EF1-α produziram fragmentos específicos e sem ausência de dímeros de primers como pode 

ser observado pelas suas curvas de melting (Fig. IV.2.2). 

 

Figura IV.2.2 - Curvas de melting qRT-PCR dos genes de estudo (a) abaH, (b) lp3, (c) PAL1 e do gene de 
referência (d), EF-1α. 

A expressão relativa dos três genes de resposta ao stresse hídrico, abaH, lp3 e PAL1, foi 

determinada com o software REST 2009. Por padrão, este software permite a comparação da 

expressão relativa de um máximo de quatro genes entre dois grupos (sem tratamento ou grupo 

controlo versus grupo tratado). Para adaptar os presentes dados de qRT-PCR às configurações 

padrão do REST 2009, os níveis de expressão dos genes abaH, lp3 e PAL1 foram normalizados 

para o gene de referência EF1-α, e por proveniência. Também considerámos como grupo não 

tratado ou controlo as plântulas T1, e como grupos tratados as plântulas submetidas a stresse 
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hídrico moderado (T2) e à seca (T3), realizando duas análises separadas, T1 versus T2 e T1 

versus T3. 

A Tabela IV.2.4 apresenta os valores de expressão relativa alcançados por gene, colheita e 

proveniência do pinheiro-silvestre no stresse hídrico moderado (T2) ou seca (T3), ambos em 

relação às plântulas controlo (T1).
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Tabela IV.2.4 - Resumo das análises estatísticas dos dados de expressão relativa obtidos após 5000 iterações (95% do nível de confiança), considerando a probabilidade 
da hipótese alternativa [P(H1)] de que a diferença entre os grupos controlo (T1) e tratado (T2 ou T3) por proveniência e colheita é devida apenas ao acaso. As diferenças 
estatisticamente significativas (p <0,05) de regulação positiva ou negativa de genes em amostras tratadas em relação ao controlo estão indicadas. Os demais casos não 
apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as amostras tratadas e controlo (p> 0,05). 

Tratamento T1 x T2 

Gene Proveniência Razão de expressão relativa ± erro padrão  Resultado 

  Colheita A Colheita B Colheita C  

abaH 

Gerês 1,127 ± 0,058 1,668 ± 1,180 5,966 ± 0,825 Regulação positiva em todas as colheitas T2 (p < 0,05) 

Alemanha 2,869 ± 0,893 1,555 ± 0,438 2,002 ± 0,408 Regulação positiva em todas as colheitas T2 (p < 0,05) 

P. Lillo 12,072 ± 13,804 1,794 ± 0,790 5,863 ± 1,779 Regulação positiva nas colheitas B e C do T2 (p < 0,05) 

M. Universales 1,592 ± 0,612 0,661 ± 0,101 1,297 ± 0,185 Regulação positiva na colheita A do T2 (p < 0,05) 

Suécia 0,810 ± 0,039 -0,750 ± 0,126 2,193 ± 1,087 Regulação negativa na colheita B e positiva na colheita C (p < 0,05) 

lp3 

Gerês 0,520 ± 0,163 4,004 ± 1,347 1,802 ± 0,082 Regulação positiva nas colheitas B e C do T2 (p < 0,05) 

Alemanha 1,094 ± 0,376 1,740 ± 0,641 2,204 ± 0,586 Regulação positiva na colheita B do T2 (p < 0,05) 

P. Lillo 0,980 ± 0,587 1,034 ± 0,223 7,005 ± 2,196 T2 não é diferente de T1 em todas as colheitas (p > 0,05) 

M. Universales 1,770 ± 0,140 0,748 ± 0,034 2,696 ± 1,621 Regulação positiva na colheita C do T2 (p < 0,05) 

Suécia 2,260 ± 0,664 0,244 ± 0,119 3,162 ± 1,226 Regulação positiva na colheita A do T2 (p < 0,05) 

PAL1 

Gerês 1,127 ± 0,074 3,283 ± 0,443 1,375 ± 0,142 Regulação positiva nas colheitas B e C do T2 (p < 0,05) 

Alemanha 0,779 ± 0,233 3,414 ± 0,453 1,078 ± 0,141 Regulação positiva na colheita B do T2 (p < 0,05) 

P. Lillo 1,086 ± 0,372 -0,492 ± 0,122 3,256 ± 1,537 Regulação negativa na colheita B e positiva na colheita C (p < 0,05) T2  

M. Universales 2,265 ± 0,616 0,661 ± 0,225 2,204 ± 0,830 T2 não é diferente de T1 em todas as colheitas (p > 0,05) 

Suécia 0,824 ± 0,339 -0,234 ± 0,016 3,676 ± 0,635 Regulação negativa na colheita B e positiva na colheita C (p < 0,05) 
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Tabela IV.2.4 (continuação) 

Tratamento T1 x T3 

Gene Proveniência Razão de expressão relativa ± erro padrão  Resultado 

  Colheita A Colheita B Colheita C  

abaH 

Gerês 3,099 ± 1,294 2,118 ± 0,427 13,301 ± 6,586 Regulação positiva nas colheitas A e C do T3 (p < 0,05) 

Alemanha 1,658 ± 0,470 12,229 ± 1,917 9,732 ± 5,582 Regulação positiva em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 

P. Lillo 6,101 ± 7,140 3,131 ± 1,036 2,409 ± 0,731 Regulação positiva em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 

M. Universales 5,830 ± 2,197 3,677 ± 3,228 2,400 ± 0,226 Regulação positiva em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 

Suécia 1,813 ± 0,089 2,459 ± 0,417 8,783 ± 4,412 Regulação positiva em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 

lp3 

Gerês -0,413 ± 0,264 -0,692 ± 0,074 0,883 ± 0,321 Regulação negativa nas colheitas A e B (p < 0,05) 

Alemanha 1,231 ± 0,418 2,152 ± 0,799 1,524 ± 0,709 Regulação positiva nas colheitas B e C do T3 (p < 0,05) 

P. Lillo 0,972 ± 0,586 -0,814 ± 0,174 2,743 ± 0,838 Regulação negativa na colheita B (p < 0,05) 

M. Universales 2,556 ± 0,652 3,652 ± 0,163 3,368 ± 2,020 Regulação positiva em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 

Suécia 7,172 ± 2,025 -0,591 ± 0,286 3,945 ± 1,512 Regulação positiva nas colheitas A e C do T3 e negativa na colheita B (p 
< 0,05) 

PAL1 

Gerês -0,425 ± 0,113 -0,676 ± 0,149 -0,773 ± 0,293 Regulação negativa em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 

Alemanha 1,235 ± 0,216 1,705 ± 0,330 2,038 ± 0,530 Regulação positiva nas colheitas A e B do T3 (p < 0,05) 

P. Lillo 0,895 ± 0,378 -0,443 ± 0,113 8,897 ± 4,25 Regulação negativa na colheita B e positiva na colheita C (p < 0,05) 

M. Universales 2,522 ± 0,663 4,834 ± 1,658 4,192 ± 0,549 Regulação positiva em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 

Suécia 4,279 ± 1,747 1,711 ± 0,249 4,961 ± 1,510 Regulação positiva em todas as colheitas do T3 (p < 0,05) 
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Em relação ao regime moderado de stresse hídrico (T2), os indivíduos do Gerês apresentaram 

uma regulação positiva do gene abaH na primeira colheita (A) relativamente às plântulas 

controlo (T1), enquanto os outros dois genes de resposta ao stresse hídrico mostraram apenas 

diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) em relação ao T1 para as colheitas B e C 

(Tab. IV.2.4). De facto, durante o progresso do T2 (nas colheitas B e C), a proveniência do 

Gerês mostrou uma regulação positiva, estatisticamente significativa, dos três genes de resposta 

ao stresse hídrico, relativamente a T1 (Tab. IV.2.4). A proveniência alemã mostrou uma 

regulação positiva do gene abaH em todas as colheitas durante o T2, e uma regulação positiva 

estatisticamente significativa (p <0,05) dos três genes de resposta ao stresse hídrico na colheita 

B (Tab. IV.2.4). A proveniência Puebla de Lillo não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas de expressão dos três genes na colheita A do T2, mas apresentou uma regulação 

positiva estatisticamente significativa dos genes abaH e PAL1 (p <0,05) nas colheitas B e/ou C 

do T2, relativamente a T1 (Tab. IV.2.4). O comportamento de Montes Universales na colheita 

A do T2 foi igual ao do Gerês e da Alemanha para os três genes de resposta ao stresse hídrico 

(Tab. IV.2.4). Durante o T2, Montes Universales mostrou uma regulação positiva 

estatisticamente significativa (p <0,05) do gene abaH na colheita A e regulação positiva de lp3 

na colheita C (Tab. IV.2.4). A expressão relativa dos três genes de resposta ao stresse hídrico 

nos indivíduos suecos não foi consistente ao longo do T2. No entanto, na colheita C de T2, os 

genes abaH e PAL1 apresentaram uma regulação positiva estatisticamente significativa (p 

<0,05) em relação ao T1 (Tab. IV.2.4). A Figura IV.2.3a representa graficamente os resultados 

de expressão génica obtidos em T2 em relação às plântulas controlo (T1). 
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Figura IV.2.3 - Valores de expressão relativa dos genes de resposta ao stresse hídrico, abaH, lp3 e PAL1 
quantificados em agulhas de pinheiro-silvestre de plântulas de Gerês, Alemanha, Puebla de Lillo, Montes 
Universales e Suécia, colhidas no início (A), meio (B) e no final (C) de cada tratamento de stresse hídrico. a) 
Expressão génica relativa obtida durante stresse hídrico moderado (T2) e b) seco (T3), ambos em relação às 
plântulas controlo (T1). 

Durante o tratamento T3 (stresse hídrico severo), particularmente na colheita C, para todas as 

proveniências e genes de resposta ao stresse hídrico, foi detetado um aumento geral dos valores 

de expressão relativa, relativamente a T1 (Tab. IV.2.4; Fig. IV.2.3b). Todas as proveniências 

mostraram maiores níveis de expressão dos genes abaH, lp3 e/ou PAL1 estatisticamente 

significativos (p <0,05) durante o T3, em relação às plântulas controlo (T1) (Tab. IV.2.4; Fig. 
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IV2.3b). Estes resultados também indicaram um nível mais alto de stresse hídrico em relação 

ao T2. 

Em indivíduos do Gerês, o gene abaH mostrou uma regulação positiva estatisticamente 

significativa (p <0,05) nas colheitas A e C do T3, relativamente a T1 (Tab. IV.2.4). Em 

contraste, o gene PAL1 mostrou uma regulação negativa estatisticamente significativa (p <0,05) 

em todas as colheitas de T3, e o gene ip3 uma regulação negativa nas colheitas A e B, ambas 

relativas a T1 (Tab. IV.2.4) No entanto, a visualização gráfica das suas taxas de expressão 

indicaram um aumento gradual ao longo das três colheitas de T3 em relação às plântulas 

controlo (T1) (Fig. IV.2.3b). Um comportamento semelhante foi observado para a proveniência 

alemã relativamente à expressão do PAL1 ao longo das três colheitas de T3 (Fig. IV.2.3b). 

8. Discussão 

Segundo Bellard et al. (2012), são esperados fortes impactos nas florestas devidos às alterações 

climáticas, impactos esses que serão particularmente notados em coníferas localizadas nos 

limites das suas áreas de distribuição, tais como as populações portuguesas periféricas de 

pinheiro-silvestre. 

As consequências negativas das alterações climáticas podem incluir mortalidade, diminuição 

da produtividade dos povoamentos, alterações no equilíbrio do carbono, suscetibilidade a 

pragas e doenças e migração e extinção de espécies (Moore e Allard 2008). No entanto, espécies 

com alto potencial adaptativo e capacidade de responder a restrições ambientais podem garantir 

a sua sobrevivência (Gaspar et al. 2013). De facto, os primeiros anos do desenvolvimento de 

espécies florestais são os mais críticos na criação de povoamentos por causa da mortalidade de 

plântulas e árvores jovens que colocam em risco programas de reflorestamento, particularmente 

sob as recentes e futuras alterações climáticas (Lopez et al. 2009, Seidel e Menzel 2016). Neste 

contexto, a instalação de povoamentos deve ser realizada com material com alta resistência à 

seca e eficiência no uso da água que deve ser melhorado desde a sua fase de viveiro. No entanto, 

a falta de conhecimento de como a aclimatação e as proveniências específicas podem alterar as 

taxas de sobrevivência de plântulas de pinheiro-silvestre sob seca severa, ainda persiste (Seidel 

et al. 2016, Seidel e Menzel 2016). 
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8.1. Avaliações fisiológicas e anatómicas 

A transferência de uma folha do escuro para a luz induz o progressivo encerramento dos centros 

de reação PSII, e os primeiros segundos de iluminação aumentam o rendimento da fluorescência 

da clorofila (Maxwell e Johnson 2000). A energia luminosa absorvida por uma folha, 

particularmente pelas suas moléculas de clorofila pode seguir um dos três processos que 

competem entre eles: (i) fotossíntese (fotoquímica); (ii) dissipação de energia como calor; ou 

(iii) reemissão como luz - fluorescência da clorofila (Maxwell e Johnson 2000). Estes autores 

também explicam que o aumento da eficiência num destes processos induzirá a diminuição no 

rendimento dos outros dois. Assim, a medição do rendimento da fluorescência da clorofila 

fornece informações sobre as mudanças na eficiência fotoquímica e dissipação de calor (ou 

seja, extinção não fotoquímica) que pode variar com fatores internos e externos (Maxwell e 

Johnson 2000). 

Os resultados fisiológicos obtidos neste trabalho permitiram verificar que os indivíduos do 

Gerês apresentaram maior estabilidade nas reações de luz da fotossíntese sob stresse hídrico 

severo. Esta suposição deriva dos valores médios mais altos dos parâmetros da extinção 

fotoquímica: rendimento máximo de PSII (Fv / Fm) e rendimento efetivo de PSII (ΦPSII) 

verificada na interação Gerês x T3 em relação aos valores registados nas restantes proveniências 

para a interação P x T3. O parâmetro ΦPSII é muito importante porque mede a luz absorvida 

pela clorofila associada ao PSII para uso em fotoquímica, indicando a eficiência do PSII. 

Também foi notado que o rendimento máximo de PSII (Fv / Fm) diminuiu ligeiramente de Gerês 

x T2 para Gerês x T3 (ver Tabela IV.2.2), sugerindo uma adaptação gradual à seca. Os valores 

mais altos de qP (extinção fotoquímica) foram registados na interação PL x T3 seguido de Gerês 

x T3 embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as 

proveniências (ver Tabela IV.2.2). O qP é bastante semelhante ao ΦPSII, mas o seu significado 

é diferente porque o qP mede a proporção de centros de reação abertos no PSII (Maxwell e 

Johnson 2000). Estes autores argumentam que Fv / Fm e qP fornecem informações sobre os 

processos subjacentes que sofreram alterações na sua eficiência. Assim, alterações em Fv / Fm 

derivam de mudanças na eficiência de extinção não fotoquímica, enquanto as alterações em qP 

resultam do encerramento dos centros de reação devido à saturação da fotossíntese pela luz 

(Maxwell e Johnson 2000). Valores adaptados ao escuro de Fv / Fm refletem o potencial de 

eficiência quântica de PSII e indicam o desempenho fotossintético de uma planta, e valores em 
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torno de 0,83 são considerados ótimos para a maioria das espécies de plantas (Maxwell e 

Johnson 2000). Relativamente aos presentes resultados, na interação Gerês x T3 foi observado 

um valor médio de Fv / Fm igual a 0,826 (Tab. IV.2.2), indicando um desempenho fotoquímico 

ótimo dos indivíduos do Gerês sob seca (T3). 

O qN mede alterações na dissipação de calor em relação ao estado adaptado ao escuro (Fv / Fm) 

(Maxwell e Johnson 2000). O Gerês apresentou o maior valor de qN (0,769), mas foi menor que 

Fv / Fm (0,841) indicando alterações na dissipação de calor para esta proveniência (ver Tabela 

IV.2.2). Considerando os tratamentos, registou-se o maior valor de qN em T3 (0,785; Tab. 

IV.2.2). O aumento do qN em T3 pode resultar da ocorrência de processos não radioativos que 

protegem a folha de dano induzido pela luz. Um dos mecanismos de proteção mais eficientes 

de plantas e outros organismos fotossintetizantes sob condições de hiperexcitação é o ciclo das 

xantofilas (Horton et al. 1996, Latowski et al. 2011). Ao nível molecular, alguns carotenoides 

deste ciclo atuam como supressores de formação de singleto de clorofila impedindo a formação 

de ROS (Latowski et al. 2011). Segundo estes autores, os produtos da fase dependente de luz 

do ciclo de xantofilas desempenham um papel importante na proteção contra o stresse oxidativo 

gerado não apenas por um excesso de luz, mas também por outros fatores geradores de ROS, 

como a seca, gelo, calor, senescência ou stresse salino. 

Danos estruturais e bioquímicos devido a um excesso de absorção PPFD levam à diminuição 

da capacidade fotossintética e taxa de fotossíntese durante a seca (Xu e Baldocchi 2003). Neste 

trabalho, os indivíduos sob o stresse hídrico mais grave (T3) apresentaram uma diminuição 

significativa na taxa de transporte de eletrões (ETR) que é diretamente correlacionada com ΦPSII 

e PPFD (Tab. IV.2.2). O Gerês apresentou os maiores valores médios de ETR (39,4 μmol e-m-

2 s-1) e de ΦPSII (0,313) (ver Tabela IV.2.2), revelando a sua alta capacidade fotossintética, 

mesmo sob stresse hídrico severo. 

Sob a seca, os indivíduos das proveniências espanhola e alemã ativaram mecanismos de defesa 

que poderiam ser percebidos pelas altas concentrações de fenóis totais, total de proteínas 

solúveis e ceras epicuticulares (ver Tabela IV.2.2). Nestes indivíduos também foi detetada uma 

dissipação crescente de energia em excesso por processos não radioativos, refletida pelos 

maiores valores de qN nas interações P x T3 (ver Tabela IV.2.2). No entanto, o “investimento” 

das proveniências espanhola e alemã em mecanismos de proteção com o gasto de importantes 

recursos energéticos foi insuficiente para manter as plantas num estado funcional apropriado. 
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Globalmente, a avaliação da eficiência fotoquímica e composição química das agulhas de 

pinheiro-silvestre de diferentes proveniências permitiu-nos sugerir que os indivíduos do Gerês 

apresentariam um melhor comportamento fotoquímico e bioquímico sob a seca. Esta 

informação é valiosa e será útil para a conceção de programas de plantação e de reflorestamento 

em Portugal e no exterior. Não obstante, também é importante notar que as mesmas 

proveniências aqui estudadas poderão apresentar respostas diferentes se fossem submetidas a 

outras condições ambientais de radiação, temperatura, humidade, solo e composição 

atmosférica. 

A presente avaliação da anatomia foliar do pinheiro-silvestre está de acordo com o descrito para 

espécies de pinheiros (Raven et al. 2003), e também demonstra ser bem adequada para enfrentar 

condições de stresse hídrico. A cutícula cerosa dos pinheiros e outras espécies de plantas 

constitui uma barreira hidrofóbica localizada na superfície aérea de todas as plantas terrestres. 

Estudos anteriores sugeriram que a cutícula pode estar envolvida na adaptação ao stresse da 

seca, evitando a perda de água não estomática (Le Provost et al. 2013). Além disso, os 

indivíduos do Gerês exibiram os valores mais baixos de densidade, comprimento, largura e 

tamanho dos estomas, e estas características anatómicas contribuem para o aumento da 

eficiência do uso da água sob seca. 

Os dados fisiológicos e anatómicos globais obtidos em indivíduos da proveniência do Gerês 

demonstraram a sua capacidade de resistência à seca nos estádios iniciais de desenvolvimento 

das plantas. Embora o presente trabalho se tenha baseado nos dados fisiológicos e anatómicos 

obtidos em plântulas de pinheiro-silvestre com 20 meses de idade, acreditamos que abordagens 

semelhantes devem ser dirigidas a pinheiros-silvestre adultos, de modo a validá-las como 

valioso método de fenotipagem para a resistência à seca. Além disso, julgamos que a 

germinação de sementes de pinheiro-silvestre do Gerês e posterior produção de plântulas em 

viveiros sob condições de aclimatação para a indução da resistência à seca, forneceria material 

vegetal adequado para a instalação de povoamentos em regiões onde a sobrevivência desta 

espécie está prevista ser comprometida devido a restrições ambientais. Esta abordagem ainda 

não foi testada, mas certamente constituiria um método viável para a comercialização de 

plântulas de P. sylvestris com resistência à seca. 
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8.2. Perfil de expressão de genes de resposta ao stresse hídrico 

O gene abaH demonstrou ser o mais informativo como gene de resposta ao stresse hídrico para 

todas as proveniências de pinheiro-silvestre aqui estudadas. Estes resultados estão de acordo 

com estudos prévios realizados noutras espécies de plantas que relataram a elevação da 

concentração do ABA sob stresse salino e hídrico (Mialoundama et al. 2009). As respostas das 

plantas ao stresse hídrico são controladas por complexos eventos reguladores mediados pela 

sinalização ABA, transporte iónico e atividades de fatores de transcrição envolvidos na 

regulação das respostas estomáticas, todos eles integrados em orquestradas redes moleculares, 

permitindo que as plantas se adaptem e sobrevivam (Osakabe et al. 2014). 

Segundo Efrose et al. (2013), a seca moderada estimula a acumulação de antocianinas e 

flavonoides, mas o stresse hídrico severo regula negativamente a produção de fenilpropanóides 

mesmo se a expressão dos genes da via dos fenilpropanóides é regulada positivamente. Estas 

suposições podem explicar a regulação negativa significativa (p> 0,05) dos genes lp3 e PAL1 

nas duas/três colheitas de T3 (seca severa) observadas em indivíduos do Gerês. No geral, os 

resultados de expressão génica obtidos nesta proveniência revelaram uma adaptação gradual 

das plântulas do Gerês à seca induzida (T3). 

Os dados da expressão génica obtidos neste trabalho para as proveniências do Gerês e da 

Alemanha são particularmente interessantes para as populações portuguesas de pinheiro-

silvestre. Em primeiro lugar, este estudo incluiu uma das duas populações autóctones da Serra 

do Gerês (NW Portugal), recentemente designadas como nativas, com elevada diversidade 

genética (Pavia et al. 2014a), e com elevada capacidade de regeneração natural (Fernandes et 

al. 2015), e potencial adaptativo ao clima temperado. Em segundo lugar, a maioria das 

populações portuguesas de pinheiro-silvestre foram plantadas durante o último século e 

parecem ter uma provável proveniência alemã (Cipriano et al. 2016). Assim, a adaptação 

gradual dos indivíduos de pinheiro-silvestre da proveniência alemã, tanto ao stresse hídrico 

moderado (T2) como à seca (T3), evidenciada neste estudo, sugeriu que as populações 

portuguesas plantadas de P. sylvestris também teriam uma elevada resistência ao stresse 

hídrico, aumentando o seu valor como recursos genéticos e a importância da sua conservação, 

juntamente com as populações da Serra do Gerês. 
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9. Conclusões 

As espécies florestais enfrentarão stresses de seca mais intensos (em duração e intensidade) 

com o aquecimento global (Le Provost et al. 2013), sendo necessário o conhecimento das 

respostas fisiológicas e genéticas a este stresse abiótico nestes organismos de vida longa. A seca 

afeta grandemente o crescimento e produtividade das plantas (Osakabe et al. 2014). 

Adicionalmente, o stresse hídrico é uma das principais causas de mortalidade de pinheiros 

(Lorenz et al., 2005, Seidel et al., 2016) e outras espécies florestais (González-Martínez et al., 

2006), particularmente nos primeiros anos do seu ciclo de vida (Seidel e Menzel 2016). 

O presente estudo permitiu a realização de avaliações anátomo-fisiológicas e genéticas de 

indivíduos de pinheiros-silvestre de cinco proveniências europeias que enfrentam stresse 

hídrico moderado e seca. Similarmente aos dados fisiológicos obtidos noutras espécies de 

pinheiro, a P. sylvestris apresenta características da anatomia foliar que evitam a perda de água, 

como a camada epicuticular cerosa que cobre a epiderme da agulha. Além disso, entre as 

proveniências aqui estudadas, a do Gerês foi a menos afetada pela seca em termos de 

rendimento máximo e efetivo de PSII, coeficiente de extinção fotoquímica e taxa de transporte 

de eletrões.  

As respostas fisiológicas do Gerês foram corroboradas pelos dados genéticos, uma vez que estes 

indivíduos mostraram uma adaptação gradual à seca, que foram principalmente evidentes pela 

representação gráfica da expressão dos genes lp3 e PAL1. Os indivíduos alemães (proveniência 

putativa de populações portuguesas plantadas de pinheiro-silvestre) também demonstraram 

uma elevada tolerância ao stresse hídrico. Assim, o presente estudo revelou que o germoplasma 

português de pinheiro-silvestre deve ser conservado e utilizado para os programas de 

florestamento e reflorestamento de regiões secas no nosso país e no exterior.  

Globalmente, este estudo fornece informações valiosas e úteis para a conceção adicional de 

estratégias nacionais e internacionais de conservação, gestão florestal e melhoramento da 

resistência ao stresse hídrico da P. sylvestris.
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Dados históricos revelam que a P. sylvestris seria uma das espécies resinosas relevantes nas 

nossas florestas antigas. Embora várias circunstâncias naturais tivessem levado a um declínio 

das florestas de pinheiros, a importância desta espécie ressurgiu como resultado de diversas 

campanhas de florestação que contribuíram para o aumento das populações de pinheiro-

silvestre no nosso país. No entanto, desde a década de 1980 o território ocupado por esta espécie 

tem vindo a diminuir, sendo a sua área atual reflexo de um decréscimo significativo e 

preocupante. Adicionalmente há uma insuficiência de conhecimento nomeadamente da sua 

diversidade genética, qualidade da madeira e potencial de adaptação a alterações climáticas, 

dados estes que são essenciais para estratégias de conservação e gestão florestal. 

Os resultados obtidos neste trabalho vêm assim preencher esta lacuna no conhecimento das 

várias características dos povoamentos atuais da P. sylvestris em Portugal, cujo resumo é 

seguidamente apresentado. 

Nos povoamentos portugueses decorrentes de plantação, os resultados das análises de 

diversidade genética possibilitaram a discriminação dos indivíduos em estudo por 

população/área de distribuição, tendo sido obtido um elevado grau de polimorfismo e uma 

diferenciação genética significativa entre as populações que pode ser explicada pela adaptação 

local destes indivíduos. Este facto põe em evidência a forte estrutura genética do germoplasma 

português de P. sylvestris. Em todas as populações portuguesas foi observada elevada 

diversidade genética sendo a diversidade genética intra-populacional superior à inter-

populacional. Entre as várias proveniências estrangeiras incluídas nesta análise, a população da 

Alemanha foi a que apresentou maior diversidade genética e maior proximidade genética, 

quando comparadas com as populações portuguesas plantadas, particularmente, com as 

populações de Trás-os-Montes, sugerindo ser uma proveniência provável destas populações. 

Relativamente à qualidade da madeira da P. sylvestris a crescer em Portugal, verificou-se que 

esta apresenta uma elevada qualidade. A densidade da madeira observada nestes povoamentos 

foi mais elevada comparativamente a indivíduos da mesma espécie e de outras espécies 

resinosas a crescer em outras regiões europeias de latitudes superiores. Este facto, aliado à 

elevada diversidade genética observada, parece indicar uma boa adaptação dos indivíduos 

portugueses às condições edafoclimáticas do nosso país, que se traduz numa produtividade 

elevada. De igual forma, relativamente ao crescimento radial (largura do anel) verificou-se que 
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a P. sylvestris em Portugal apresentava valores normalmente idênticos ou superiores, não só 

aos exibidos pela espécie noutras regiões da Europa, como também aos de outras espécies 

resinosas com idades idênticas. No entanto, comparativamente à madeira de P. pinaster a 

crescer em Portugal, a P. sylvestris mostrou um crescimento semelhante ou ligeiramente 

inferior, em árvores de idades semelhantes. Foi também possível concluir que as diferenças 

observadas no crescimento radial são principalmente devidas à localização geográfica e ao 

efeito da idade. Comparativamente a outras resinosas europeias, a madeira de P. sylvestris em 

Portugal apresentou um conteúdo de extratáveis superior. Porém, exibiu uma reduzida 

amplitude de variação do teor de lenhina Klason, e dentro do intervalo atribuído a madeiras de 

resinosas, confirmando a baixa variação do teor de lenhina dentro de uma espécie. A madeira 

de P. sylvestris em Portugal apresentou também uma alta rigidez e resistência (força) mecânica, 

em comparação com outras resinosas. Entre as várias populações portuguesas em estudo, 

provenientes de plantação, não foram detetados efeitos muito elevados relacionados com a 

latitude, nas características de qualidade de madeira estudadas. Por outro lado, os resultados 

revelaram um efeito significativo da altitude nestas características, uma vez que os locais com 

altitude mais baixa (Marão e Gerês) apresentaram maiores valores de densidade e propriedades 

mecânicas, e menores quantidades de lenhina do que os situados numa altitude mais elevada 

(Peneda e Serra da Estrela).  

As diferenças entre estas populações, ao nível das várias propriedades de qualidade da madeira 

vão ao encontro da diferenciação genética observada na análise da diversidade genética, já que 

as populações que apresentaram maior densidade e melhores propriedades mecânicas (Marão e 

Gerês) e maior crescimento radial (Marão) exibiram também índices de diversidade genética 

mais elevados, comparativamente às outras populações. De facto, as variações micro-

geográficas podem contribuir para moldar a estrutura genética dentro das populações. A 

densidade é uma característica física complexa, relacionada com a composição química e com 

a estrutura anatómica e consequentemente correlacionada com as suas propriedades mecânicas 

e responde a influências genéticas, ambientais e fisiológicas. Tanto a diversidade genética como 

a variação da densidade foram superiores dentro das populações (intra-populacional), o que 

indica que parte desta variação da densidade será devida à informação genética. O efeito 

genético foi mais expressivo nas componentes relacionadas com a densidade, sobretudo no 

lenho inicial, uma vez que este tipo de lenho é formado no início da estação de crescimento 

com os hidratos de carbono armazenados, logo depende do controlo genético exercido no 
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câmbio vascular. Por outro lado, o lenho final é formado no meio da estação de crescimento e 

depende dos hidratos de carbono sintetizados na fotossíntese corrente, logo estará mais 

suscetível às alterações ambientais e climáticas locais. O efeito genético foi também mais 

reduzido nas componentes de crescimento radial, sendo as suas diferenças essencialmente 

devidas à variação climática inter-anual (efeito Anéis), que influencia o aumento ou diminuição 

da taxa de crescimento, conforme a fase de crescimento vegetativo. À medida que as árvores 

vão envelhecendo, este efeito genético destaca-se em todas as componentes da densidade, 

sobrepondo-se às diferenças entre locais e à variação climática inter-anual, confirmando a 

estabilização da densidade do lenho adulto com a idade. 

Além da diferenciação genética e das diferenças nas propriedades qualitativas da madeira, os 

povoamentos plantados demonstraram também uma expressão diferencial dentro e entre as 

populações, para as características de qualidade da madeira, nomeadamente, a densidade. Estes 

resultados foram corroborados pelas análises de expressão génica que revelaram uma expressão 

relativa positiva dos dois genes de estudo envolvidos na biossíntese de lenhina e celulose, PAL1 

e CesA3, nos indivíduos com maior densidade da madeira relativamente aos indivíduos da 

mesma população com menores valores médios de densidade, bem como uma expressão 

diferencial de ambos os genes de estudo entre as cinco populações estudadas. As razões de 

expressão relativa para ambos os genes foram superiores na população plantada de Pedra Bela 

(Gerês) seguindo-se a população do Marão, confirmando os resultados da caracterização da 

qualidade da madeira. A razão de expressão relativa do gene CesA3 foi superior à do gene PAL1 

em todas as populações. Apesar da densidade da madeira, e consequentemente a sua qualidade, 

envolver a interação de vários genes e fatores, a análise de perfis de expressão do gene CesA3 

por qRT-PCR poderá constituir uma técnica complementar às de caracterização da qualidade 

da madeira e útil à seleção de indivíduos com maior densidade de madeira.  

A utilização de materiais florestais de reflorestação com alta diversidade genética e adaptação 

revela-se assim muito importante para não reduzir a diversidade genética da população e evitar 

a perda de biodiversidade e perda de capacidade das populações em responder à seleção natural, 

às pragas e doenças e alterações climáticas. A diversidade dos genótipos é influenciada pelo 

influxo de novos genótipos, que é assegurado pelas sementes. Assim, devem ser escolhidas 

árvores “plus” ou árvores fenotipicamente superiores para colheita de semente de qualidade. 

Os povoamentos de produção de semente devem também ter um tamanho suficiente para evitar 
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a acumulação de alelos deletérios e endogamia e consequentemente a diminuição da diversidade 

genética, que têm efeitos prejudiciais na capacidade de sobrevivência e reprodução. Neste 

sentido, procedeu-se também à análise da resistência à seca que é uma das principais causas de 

mortalidade de Pinus sp. utilizando estratégias multidisciplinares. 

A população autóctone do Gerês (Ribeira das Negras) apresentou características da anatomia 

foliar que evitam a perda de água, nomeadamente menores valores de densidade, comprimento, 

largura e tamanho dos estomas, no tratamento de stresse hídrico mais severo, comparativamente 

às outras populações em estudo. Além disso, a proveniência do Gerês foi a menos afetada pela 

seca em termos de rendimento máximo e efetivo de PSII, coeficiente de extinção fotoquímica 

e taxa de transporte de eletrões, apresentando maior estabilidade na reação de luz da fotossíntese 

sob stresse hídrico severo. A eficiência fotoquímica e composição química das agulhas 

evidenciadas pela proveniência do Gerês parecem sugerir que os indivíduos desta população 

apresentam um desempenho fotoquímico e bioquímico superior às restantes proveniências, em 

condições de seca. Estas respostas fisiológicas foram corroboradas pelos dados genéticos, já 

que os indivíduos desta população mostraram uma adaptação gradual à seca, sendo evidente 

pela representação gráfica da expressão dos genes lp3 e PAL1, onde é observado um aumento 

gradual da sua expressão génica relativa ao longo das três colheitas realizadas durante o 

tratamento de stresse hídrico mais severo. Sendo a Alemanha uma putativa proveniência das 

populações portuguesas plantadas de pinheiro-silvestre, tendo em conta os resultados positivos 

desta proveniência observados neste estudo, deduz-se que os povoamentos portugueses 

plantados de P. sylvestris demonstram também uma elevada resistência ao stresse hídrico.  

As espécies florestais partilham, como uma comunidade, muitas características que influenciam 

o modo como a diversidade genética é organizada dentro e entre populações. Esta diversidade 

será mantida, não só pelo tamanho das populações, como também pela longevidade destes 

indivíduos, que retarda o desgaste da variação genética por deriva genética. A manutenção de 

níveis de diversidade genética elevados é crucial para a persistência da maioria das espécies e 

para assegurar a vitalidade das florestas e dos ecossistemas como um todo. Povoamentos com 

elevada diversidade genotípica e fenotípica terão uma maior produtividade, maior capacidade 

de adaptação, melhor aptidão para responder a alterações ambientais e climáticas e maior 

capacidade de suportar tensões de origem biótica ou abiótica, como o stresse hídrico. Uma 
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diversidade genética elevada permite ainda o desenvolvimento de programas de melhoramento 

de determinadas características, através de ensaios de progénies. 

Globalmente, os resultados obtidos neste trabalho para a P. sylvestris autóctone e em 

povoamentos resultantes de plantação, revelaram que esta espécie, apesar de se encontrar no 

limite mais sudoeste da sua distribuição natural, possui um germoplasma com elevada 

diversidade genética, uma madeira de grande qualidade, uma elevada plasticidade e adaptação 

às condições edafo-climáticas do nosso país, elevada qualidade morfológica e fisiológica e 

grande potencial para suplantar e/ou resistir de forma eficiente ao efeitos nefastos da seca.  

Perante estas constatações, é indispensável preservar estes povoamentos e incentivar a sua 

gestão adequada. Assim, é necessário conservar este germoplasma e utilizar corretamente os 

seus materiais florestais de reprodução para florestamento ou reflorestamento, não só de áreas 

de maior altitude, que são menos favoráveis para a P. pinaster, como também de outras áreas 

(no país e no estrangeiro) particularmente em regiões onde os fatores ambientais possam vir a 

limitar a sobrevivência da P. sylvestris num cenário de alterações climáticas. Tendo em 

consideração a redução da área florestal de espécies resinosas no nosso país, um aumento das 

áreas arborizadas com esta espécie contribuirá para a sustentabilidade ecológica e económica 

dos ecossistemas, podendo tornar-se uma importante fonte de recursos, diretos e indiretos, tanto 

para as populações locais como para o setor florestal português. Este estudo fornece assim 

informações valiosas e úteis para diversas instituições, para a conceção adicional de estratégias 

nacionais e internacionais de conservação, gestão florestal e melhoramento da P. sylvestris.
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