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As árvores vigorosas são menos 
suscetíveis a ataques de agentes 
patogénicos e mais resistentes a episódios 
de seca. Este objetivo pode ser alcançado 
mantendo uma competição reduzida entre 
indivíduos, diminuindo a densidade na 
instalação do povoamento e reduzindo 
periodicamente a densidade para 
aumentar o espaço de crescimento 
disponível para cada indivíduo.  

A implementação de um regime de 
desbastes reduz a competição por 
nutrientes e água, permite manter  
árvores vigorosas, com bons crescimentos,  
melhora a sua estabilidade, diminui  
o risco de danos por eventos extremos  
e/ou por perturbações como o fogo. 



Apesar da sua  
importância, a quantidade 
de informação sobre a 
aplicação desta prática 
silvícola e os seus impactos 
na produtividade do 
pinheiro-manso ainda  
é escassa, limitando  
desta forma a sua 
implementação.

O pinheiro-manso  
(Pinus pinea L.) é uma 
espécie nativa da zona 
mediterrânica, ocupando 
cerca de 193 mil ha em 
Portugal continental, tendo 
a sua área aumentado  
20,7 % entre 2005 e 2015. 

Tradicionalmente, os 
povoamentos de pinheiro-
manso são geridos como 
sistemas de uso múltiplo 
combinando: produção de 
pinhão, madeira, lenha, uso 
recreativo, paisagismo e 
proteção contra a erosão 
eólica em solos arenosos. 
No entanto o pinhão 
tornou-se um produto 
florestal muito valorizado 
no mercado nacional e 
internacional, pelo que,  
o desenvolvimento 
sustentável do pinhal 
manso e das zonas rurais 
envolventes deve promover 
uma gestão que otimize  
a produção de pinha.

A densidade de plantação é um 
importante fator a ter em conside-
ração na maximização da produção 
de pinha. Nestes sistemas deve 
promover-se o desenvolvimento da 
copa, dado que a maior parte da 
produção de pinha ocorre na super-
fície exterior da copa, e quanto 
maior é a copa, potencialmente 
maior é a produção.

Alguns modelos de silvicultura para 
a produção de pinha recomendam 
uma densidade de instalação de 
400 árvores/ha enquanto outros 
sugerem menos de 200 árvores/ha. 
Nos primeiros há necessidade de 
fazer entre dois a quatro desbastes 
durante o ciclo de produção, sendo  
o primeiro entre os 10 e os 15 anos,  
e o último entre os 20 e os 40 anos. 
O número de desbastes necessário 
está relacionado com a qualidade  
da estação, entenda-se, da aptidão 
do local para o pinheiro-manso. 
Estações mais adaptadas corres-
ponderão a maiores crescimentos  
do pinheiro-manso e à necessidade 
de um maior número de desbastes 
ou da sua antecipação, comparando 
com estações de menor qualidade, 
onde o crescimento é mais lento.

Figura 1 

Cronograma e critérios de desbaste – duas intervenções.  
As idades são indicativas devendo os desbastes ocorrer quando  
as copas das árvores se aproximam/ entram em contacto.

A rotação indicada como mais 
frequente é entre os 80 e os 100 
anos, com uma densidade de 100 a 
225 árvores/ha o que corresponde, 
respetivamente, a uma distância 
média entre árvores de 10 e 6,7 m. 

Estudos realizados em Portugal 
referem que as maiores produções 
ocorrem em povoamentos com 
menores densidades, onde a compe-
tição entre árvores é menor.  
Parece haver uma tendência para  
o aumento de peso das pinhas com 
o aumento do diâmetro à altura  
do peito e maior produção com  
o aumento da dimensão da copa. 
Outros estudos referem que as 
maiores produções ocorrem para 
uma área basal (Figura 2) de cerca 
de 12 m2/ha, para povoamentos com 
diâmetro à altura do peito superior  
a 30 cm. Assim, a gestão dos povoa-
mentos deverá manter um grau de 
coberto entre 40-60% (Figura 3b) 
ou uma área basal entre 8-14 m2/ha 
(Figura 2 e 3a) São ainda necessá-
rios dados adicionais para validar 
estes resultados, essencialmente 
devido à elevada variabilidade inte-
ranual na produção de pinha, que 
exige sempre séries de dados longas. 

Silvicultura

Figura 2 

Área basal do pinheiro-manso 
corresponde à área da seção  
do tronco a 1.30 m de altura.

Figura 3a 

área basal do povoamento 
corresponde à soma das  
áreas basais de todas  
as árvores da parcela.

Figura 3b 

Grau de coberto é a soma da 
projeção horizontal da copa de 
todas as árvores em percen-
tagem da área da parcela.
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Plantação

1ª Desramação

2ª Desramação

3ª Desramação

Eliminar: 
• árvores pouco vigorosas
• árvores menos produtivas
• árvores com copas fechadas  

 com grande densidade de agulhas

Densidade  400 árvores /ha

10/12 anos, pode coincidir 
com o 1º DESBASTE

5/6 anos após a plantação

20/25 anos,  coincide com  
o 2º e último DESBASTE



O desbaste tem por 
objetivo melhorar as 
condições de crescimento 
de cada árvore, para  
potenciar a produção de 
pinha. O esquema de abate 
a implementar depende  
da densidade existente,  
da vitalidade e do 
desenvolvimento  
das árvores.

Geralmente, os compassos 
(distância entre árvores) a privilegiar 
correspondem a compassos 
quadrados (mesma distância na 
linha e na entrelinha) para que todas 
as árvores possam explorar a 
mesma quantidade de recursos 
hídricos, nutrientes e luz. 

Existem dois modelos  
de desbaste usualmente 
praticados: 

• Desbaste sistemático: 
vulgarmente praticado em 
plantações, em que se removem 
as árvores numa determinada 
sequência, sem haver seleção  
de árvores pela sua potencial 
produção futura (Figura 4).

• Desbaste misto:  
as árvores são sujeitas a uma 
análise selecionando-se as 
árvores de futuro (com maior 
vigor, fustes direitos, copas 
simétricas, e potencialmente 
boas produtoras) e retiram-se  
as suas competidoras. Na  
sua implementação devem 
marcar-se as árvores de futuro, 
podendo ou não identificar  
as árvores a retirar com uma 
marcação diferente. Este tipo  
de desbaste pode ser usado  
em povoamentos regulares  
ou irregulares.

Uma forma de mitigar as desvanta-
gens do desbaste sistemático é 
pré-definir alguns critérios que 
determinem a permanência dos 
pinheiros independentemente da 
sua posição, sendo os critérios mais 
relevantes – vigor e produtividade. 

Da mesma forma, devem ser  
definidos os critérios de remoção 
independentemente da posição  
da árvore, por exemplo: a sanidade 
(árvores com sinais de doença),  
a configuração do tronco (árvores 
bifurcadas ou inclinadas) e a 
dimensão ou configuração das 
copas (árvores dominadas, copas 
assimétricas, copas pequenas).

Como implementar um desbaste?

Tipo de  
desbaste Vantagens Desvantagens

Sistemático Fácil implementação  
pelo operador florestal

Maior risco de remoção das 
árvores boas produtoras

Redução da produtividade 
no médio/ longo prazo 

Misto Privilegia as árvores de 
futuro, que têm maior 
vigor, melhor forma  
e maior potencial  
de produção

Requer conhecimento 
técnico

Custo superior  
no imediato

Figura 4 

Exemplo de desbaste sistemático (a) com remoção de 64 % das árvores 
(retirada de uma linha completa e remoção na linha que permanece  
de 1 pinheiro em cada 2 exemplares) ou (b) com remoção de 72% das 
árvores, em quincôncio. 

Figura 5 

Exemplo de desbaste misto, com remoção de 64% das árvores (árvore 
de futuro a azul, árvores competidoras a cor de laranja, árvores não 
competidoras a verde).

(a)

(a)

(b)

(b)
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• A competição entre árvores 
limita e regula o acesso aos 
recursos tais como a luz, a água 
e/ou os nutrientes. O desbaste 
em povoamentos florestais 
permite regular a competição 
intraespecífica (entre indivíduos 
da mesma espécie – ex.: 
pinheiro-manso / pinheiro-
manso) e interespecífica  
(entre indivíduos de espécies 
diferentes – ex.: pinheiro-manso 
/ sobreiro), aumentando assim  
a disponibilidade de água e 
nutrientes para cada árvore, 
promovendo o crescimento  
do diâmetro e da copa.

• Um maior diâmetro ou uma 
maior copa têm um efeito 
positivo na produção de pinhas. 
No entanto, a produtividade 
varia significativamente ao 
longo dos anos. Esta flutuação  
é atribuída às condições 
meteorológicas e está também 
associada ao efeito secundário 
do esgotamento de recursos 
causado por grandes produções.

• O desbaste ao reduzir a 
competição entre árvores  
mitiga os efeitos da seca no 
crescimento. Os desbastes  
ao promoverem respostas 
fisiológicas positivas nas 
árvores, além de promoverem  
o crescimento e a  
produtividade, ajudam a reduzir 
a suscetibilidade das árvores a 
pragas e doenças. Por exemplo, 
o aumento da turgescência da 
pinha, nos estágios iniciais de 
desenvolvimento, pode permitir 
maior resistência ao ataque  
de patógenos como o 
Leptoglossus occidentalis. 

• O desbaste promove a 
concentração do potencial 
produtivo num menor número de 
árvores, as de maior qualidade, 
aumentando seu rendimento 
médio em pinhas e reduzindo  
os custos da apanha, 
independente do processo ser 
manual ou mecânico, uma vez 
que a apanha é realizada num 
menor número de árvores.

• Em vez de se realizarem 
desbastes, é frequente 
realizarem-se desramações 
quando as copas se aproximam. 
No entanto, esta prática não 
reduz a competição entre 
árvores por água e nutrientes, 
resultando frequentemente num 
maior crescimento em altura  
do que em diâmetro, originando 
copas de menores dimensões 
(potencialmente menos 
produtivas) e dificultando  
a apanha da pinha. 

• As desramações excessivas 
originam o aumento da razão 
entre altura e diâmetro,  
podendo tornar as árvores 
menos estáveis e mais 
suscetíveis à falta de água. 
Podem também provocar uma 
redução de flores masculinas, 
que se encontram na parte 
inferior da copa, para evitar a 
autopolinização, levando a uma 
diminuição do pólen disponível.

• A regeneração natural de 
povoamentos adultos de 
pinheiro-manso (espécie 
intolerante ao ensombramento), 
deve contemplar desbastes  
com intensidade que permita  
a disponibilidade de luz no solo, 
árvores-mães de boa qualidade 
e com boas produções.  
Os desbastes devem ser 
conjugados (se necessário)  
com intervenções sobre a 
folhada, para reduzir a sua 
espessura e criar as condições 
necessárias à germinação  
dos pinhões.

Referências

Calama R, J Gordo, S Mutke, G Montero. 
2008. An empirical ecological-type model 
for predicting Stone pine (Pinus pinea L.) 
cone production in the Northern Plateau 
(Spain). Forest Ecology and Management 
255(3-4): 660-673.

Costa R, I Evaristo, D Batista, S Afonso, I 
Carrasquinho, E Sousa, L Inácio, J Capelo, 
L Santos, JP Azevedo Gomes, MA Vacas 
de Carvalho, M dos Santos Hall d’Alpuim. 
2007. Condução de Povoamentos de 
Pinheiro Manso e Características Nutri-
cionais do Pinhão. Instituto Nacional  
dos Recursos Biológicos, I.P. (INRB, I.P).

Freire JA, GC Rodrigues, M Tomé. 2019. 
Climate Change Impacts on Pinus pinea 
L. Silvicultural System for Cone Produc-
tion and Ways to Contour Those Impacts: 
A Review Complemented with Data from 
Permanent Plots. Forests, 10(2), 169.

Gonçalves, A.C., 2022. Models of Silvicul-
ture for Portuguese Species: Old and New 
Guidelines. Silva Lusitana 30, 17–40. 
https://doi.org/10.1051/silu/20223001017

Gonçalves, A.C., Afonso, A., Pereira, D.G., 
Pinheiro, A., 2017. Influence of umbrella 
pine (Pinus pinea L.) stand type and tree 
characteristics on cone production. Agro-
forestry Systems 91, 1019–1030. https://
doi.org/10.1007/s10457-016-9975-2

Gonçalves, A.C., Pommerening, A., 2012. 
Spatial dynamics of cone production in 
Mediterranean climates: A case study of 
Pinus pinea L. in Portugal. Forest Ecology 
and Management 266, 83–93. https://doi.
org/10.1016/j.foreco.2011.11.007

Louro, G., Marques, H., Salinas, F., 1999. 
Elementos de apoio à elaboração de 
projetos florestais, Estudos e Informação. 
Direcção-Geral das Florestas, Lisboa.

Moreno-Fernández D, I Cañellas, R 
Calama, J Gordo, M Sánchez-González. 
2013. Thinning increases cone production 
of Stone pine (Pinus pinea L.) stands in 
the Northern Plateau (Spain). Annals  
of Forest Science 70(8): 761-768. 

Conclusões


