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Portugal tem registado nos últimos  
anos um aumento das temperaturas 
médias e uma intensificação de 
temperaturas extremamente altas.  
Oito dos 10 anos mais quentes foram 
registados nos últimos 20 anos. 

Entre 1902 e 2010, Portugal registou  
10 dos 12 invernos mais secos dos últimos 
20 anos. A manutenção das pinhas na 
árvore ao longo de três anos, torna-as 
muito suscetíveis aos agentes bióticos e 
abióticos com impacto na produtividade.  



Em termos gerais, a 
precipitação anual em 
Portugal tem vindo a 
decrescer cerca de 90 mm 
por década. As projeções 
climáticas preveem para  
a zona Mediterrânica um 
aumento das temperaturas, 
episódios de seca mais 
longos e frequentes e ondas 
de calor, bem como eventos 
de precipitação extremos 
(mais intensos). 

Estas alterações poderão, já a 
médio-prazo, ter impactos adversos 
importantes nos ecossistemas 
florestais mediterrânicos (Figura 1).

Figura 1 

Impactos esperados para  
os ecossistemas florestais  
mediterrânicas; adaptado de 
García-Güemes e Calama, 2015.

Figura 2 

Variação no valor de alguns serviços de ecossistema sob diferentes 
cenários climáticos em relação ao cenário climático atual no planalto 
norte de Espanha; dados de Pardos et al 2015.

Em Portugal espécies como  
o pinheiro-manso, a azinheira e  
a alfarrobeira foram identificadas 
como as mais adaptadas às  
alterações climáticas, podendo  
vir a ter um papel importante  
na nova floresta Portuguesa. 

Também em Portugal, no âmbito  
do grupo operacional Mais Pinhão, 
concluiu-se que as condições climá-
ticas têm um impacto determinante 
sobre a floração e produção de 
pinhas (Correia, 2021 comunicação 
oral):

• O estímulo para a produção de 
flores parece estar relacionado 
com a precipitação acumulada  
e com as temperaturas baixas  
na altura da diferenciação 
(novembro);

• A sobrevivência das flores  
é maior quanto maior for a 
precipitação acumulada no  
1º semestre e na ausência  
de dias consecutivos com 
temperaturas máximas diárias 
muito elevadas (> 36ºC);

• A precipitação acumulada  
do primeiro semestre do terceiro 
ano (último) de formação  
da pinha é a que parece ter  
maior influência no peso  
final da pinha à colheita;

Do exposto, o previsível aumento 
das temperaturas médias e a 
concentração da precipitação  
terão um elevado impacto sobre  
a floração do pinheiro-manso e 
sobre a quantidade e dimensão  
da pinha produzida. 

Num estudo da vulnerabilidade climá-
tica das florestas de pinheiro-manso 
no planalto norte de Espanha 
mostrou-se que uma redução de 30% 
na precipitação (combinada com 
aumentos de temperatura 1ºC e 4ºC) 
resultou na mortalidade dos povoa-
mentos, em locais de baixa fertilidade 
e com solos arenosos, sendo este 
efeito agravado pela falha prevista  
na regeneração natural em condições 
mais secas. O estudo mostrou 
também uma queda de 95% na 
produção de pinha, afetando o rendi-
mento económico e a regeneração 
natural em locais de menor qualidade. 
A provisão de serviços de ecossis-
tema diminuiu em todos os cenários 
climáticos analisados (Figura 2). 

Estes resultados são especialmente 
preocupantes porque nestes locais 
de baixa fertilidade e pequena 
capacidade de retenção de água  
é condicionada a substituição do 
pinheiro-manso por espécies arbó-
reas mais xéricas como a azinheira. 
Nestas áreas limite da distribuição 
da espécie, o pinheiro-manso  
é o último estágio de vegetação 
arbórea, resultando em perdas não 
só monetárias, mas também de 
serviços de ecossistema essenciais, 
como a proteção contra a erosão do 
solo. Também na Turquia, um estudo 
mostrou, sob vários cenários de 
alterações climáticas, um decrés-
cimo significativo, nalgumas regiões 
das áreas potenciais de pinheiro-
-manso, com deslocação de 
algumas populações daquela 
espécie para locais mais a norte  
e de maior elevação. Noutros 
estudos no sul de Espanha, o pinhei-
ro-manso poderá expandir a sua 
área potencial de distribuição, 
enquanto que outras espécies como 
o pinheiro de Alepo poderão vir  
a reduzir a sua distribuição atual. 

A resposta dos ecossistemas  
florestais às alterações climáticas 
depende das características do 
local, bem como do potencial adap-
tativo das espécies. As alterações 
climáticas podem afetar de forma 
crítica os serviços prestados pelos 
ecossistemas florestais como  
a produção de madeira, pinha, 
proteção contra a erosão, conser-
vação da biodiversidade e armaze-
namento de carbono ou desenca-
dear processos de deslocação e 
migração de espécies, levando  
a alterações nas comunidades 
vegetais.
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Variação nos serviços de ecossistema sob diferentes cenários climáticos 

  -10% precipitação; +1ºC        -30% precipitação; +1ºC        -10% precipitação; +4ºC        -30% precipitação; +4ºC

Produção de pinha (ha) Incremento volume madeira (m3/ha/ano) Rendimento anual  (€/ha/ano)

-53%

-38%

-12%
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-69%
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-95%
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Mediterrânicos que é a água. Desta 
forma os indivíduos serão menos 
suscetíveis ao ataque de agentes 
patogénicos em densidades baixas  
e médias e mais resistentes  
a episódios de seca.

A redução da densidade de árvores 
dos povoamentos tem mostrado ser 
uma estratégia importante para 
aumentar a resiliência dos indiví-
duos e dos povoamentos à seca.  
É fundamental a aplicação de 
regimes de desbaste desde fases 
precoces do desenvolvimento dos 
povoamentos, reduzindo assim a 
competição pelos recursos hídricos. 

Num estudo no Chile, mostrou-se 
que em locais mais quentes e secos, 
uma menor densidade de árvores 
contribuiu para um maior crescimento 
e produção de pinha (Figura 5).  
Num cenário de alterações climá-
ticas, povoamentos com menor 
densidade podem ser beneficiados 
por um menor déficit hídrico (água  
é partilhada por um menor número 
de árvores – menor competição), 
melhorando assim a sua resiliência.

substancialmente ameaçada, sendo 
necessário priorizar entre diferentes 
serviços, considerar potenciais siner-
gias e compensações entre eles.

2) Aumento da diversidade 
estrutural

Num povoamento, indivíduos com 
diferentes tamanhos e idade têm 
graus distintos de suscetibilidade  
a fatores bióticos ou abióticos 
mantendo uma maior vitalidade  
dos povoamentos no seu conjunto 
(Figura 4).

3) Aumento da resistência 
individual a agentes bióticos  
a abióticos 

A silvicultura adaptativa às altera-
ções climáticas fundamenta-se  
na implementação de práticas que 
permitam a cada indivíduo alcançar 
o seu maior potencial de cresci-
mento e desenvolvimento, dotan-
do-o de um maior vigor possível 
para fazer frente ao fator de stress 
mais limitante nos sistemas  

Medidas  
de gestão 
adaptativa  
às alterações 
climáticas
Uma silvicultura de gestão adapta-
tiva às alterações climáticas deve 
ser baseada na implementação de 
práticas que visam reduzir a vulne-
rabilidade e aumentar a resiliência  
e a capacidade adaptativa das 
espécies florestais de forma a 
alcançar os objetivos definidos  
num novo contexto climático.  
A partir destas linhas orientadoras  
é definida uma série de princípios 
que se traduz em determinadas 
práticas silvícolas.

1) Aumento da diversidade  
em espécies

Os povoamentos mistos podem ser 
mais produtivos, resilientes e está-
veis face a perturbações compara-
tivamente a povoamentos puros 
(uma só espécie). Muitas pragas 
florestais, por exemplo, apresentam 
um elevado grau de especificidade  
à espécie atacada. Neste sentido 
grandes manchas de povoamentos 
puros são mais suscetíveis a  
pragas do que povoamentos mistos. 
A diversidade de espécies (incluindo 
a diversidade genética) permite uma 
maior capacidade adaptativa num 
contexto de alterações climáticas, 
uma vez que é ampliado o leque de 
condições ecológicas compatíveis 
com a presença de um coberto 
florestal. Interações positivas entre 
espécies ou diferenças na necessi-
dade e uso de recursos são dois dos 
mecanismos para a complementari-
dade de nichos ecológicos no 
espaço e no tempo.

Num estudo em que se comparou a 
provisão de serviços de ecossistema 
para diferentes cenários climáticos 
em povoamentos puros de pinheiro-
-manso e mistos de pinheiro-manso 
consociado com diferentes espécies 
de Quercus e Juniperus, as simula-
ções apontaram para uma dimi-
nuição generalizada, sob cenários 
climáticos severos, da oferta dos 
serviços de ecossistema, sendo esta 
redução mitigada em povoamentos 
mistos (Figura 3). No entanto, é 
importante referir que mesmo em 
povoamentos mistos a provisão  
dos serviços de ecossistema foi 

Figura 3 

Variação no valor de alguns serviços de ecossistema em povoamentos 
puros e mistos sob um cenário climático RCP 8.5 (redução de 20%  
na precipitação anual e aumento de 3 ºC na temperatura média anual) 
em relação ao cenário climático atual; dados de Calama et al 2021.

Figura 4 

Diversidade  
de idades de 
indivíduos de 
pinheiro-manso, 
ao nível da 
propriedade.

Variação nos serviços de ecossistema num cenário climático de nível mais grave
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Uma silvicultura de adaptação às 
alterações climáticas requer uma 
flexibilização da programação das 
operações florestais, com reorien-
tação de práticas silvícolas tradicio-
nais, reforçando-se uma silvicultura 
mais localizada no tempo e no 
espaço. Esta silvicultura deve ser 
baseada numa intervenção no 
momento adequado de forma a 
permitir uma rápida resposta frente 
a uma perturbação desfavorável ou 
a um evento favorável (silvicultura 
de adaptação reativa). Por outro 
lado, deve ser suficientemente 
flexível de forma a poder responder 
a uma ampla e incerta gama de 
condições climáticas futuras  
(silvicultura de adaptação proativa).

Num exemplo prático de uma silvi-
cultura adaptativa em povoamentos 
de pinheiro-manso em Espanha- 
Valladolid, práticas silvícolas tradi-
cionais baseadas em desbastes 
graduais pouco intensivos a partir 
dos 20 anos de idade e acompa-
nhados por uma desramação com  
o objetivo de melhorar a qualidade 
da madeira do fuste (primeira inter-
venção cuja altura de poda é inferior 
a um terço da altura total da árvore 
podada), foram substituídos por 
uma silvicultura mais intensiva. 
Nesta nova orientação, a densidade 
foi reduzida aos 10-15 anos  
até ser atingida uma densidade  
de 250-400 árvores/ha. Estes 
desbastes precoces tiveram um 
efeito positivo no crescimento  
radial e anteciparam a produção  
de pinha. Em conjugação com o 
atraso nas desramações permitiu 
ainda uma diminuição dos custos 
das operações florestais.
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Figura 5 

Crescimento anual em diâmetro (DAP) e altura e produção de  
pinha em povoamentos de densidade média (500 árvores/ha) e  
elevada (1667 árvores/ha) no Chile; dados Loewe-Muñoz et al 2020. 
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