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Pestes invasoras: 
procura de novas soluções 
para um velho problema

Investigadoras da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa estão a estudar a doença 
da murchidão do pinheiro através de várias vertentes. Esta pesquisa insere-se num projecto que decorre ao nível 
nacional, com várias universidades envolvidas, sendo financiado pela Autoridade Florestal Nacional através do 
Fundo Florestal Permanente. 
Marta R. M. Lima, Carla Santos, Mariana Roriz, Marta Nunes e Marta W. Vasconcelos (Centro de Biotecnologia e Química Fina/Escola Superior de Biotecnologia, 

Universidade Católica Portuguesa) 

A globalização, em particular 
a intensificação do fluxo de 
pessoas e trocas comerciais 
ao nível global, tem sido res- 

ponsável pela introdução de organis-
mos estranhos em várias comunidades 
ecológicas. Muitas vezes, esses organis- 
mos revelam-se devastadores para os 
novos ecossistemas – são as chama-
das pestes invasoras. Tal é o caso do 
nemátodo da madeira do pinheiro 
(NMP), identificado pela primeira vez 
em Portugal em 1999. 

Caracterização do nemátodo 
da madeira do pinheiro
Este nemátodo é causador da doença 
da murchidão do pinheiro, uma doença 
grave que afecta florestas de coníferas, 
com uma elevada taxa de mortalidade. 
O NMP ataca particularmente coní-
feras do género Pinus. Em Portugal, 
o NMP tem sido isolado apenas de P. 
pinaster, mas em zonas ocupadas si-
multaneamente por outras espécies de 
pinheiros, incluindo P. pinea – espécie 

importante no nosso País para a produ-
ção de pinhão. 
O NMP (Bursaphelenchus xylophilus) é 
nativo da América do Norte, onde não 
está associado a uma elevada prevalên-
cia da doença, matando apenas espécies 
de coníferas exóticas. No entanto, no 
início do século XX, o NMP foi in-
troduzido no Japão, propagando-se a 
partir daí para a China, Ilha Formosa e 
Coreia, e revelando-se devastador para 
as espécies de coníferas autóctones das 
florestas do Extremo Oriente. 
Em Portugal, o NMP esteve inicial-
mente circunscrito a uma pequena área 
da Península de Setúbal. Porém, apesar 
das medidas específicas implementadas 
para controlar e erradicar este organis-
mo de quarentena, não foi possível evi-
tar a sua dispersão. Hoje em dia, todo 
o território de Portugal continental é 
considerado afectado1 e, em 2008, foi 
registado oficialmente um caso de in-
fecção pelo NMP em Espanha, a Norte 
de Portugal. 
O NMP é disseminado por um insec-

to vector do género Monochamus, em 
Portugal o M. galloprovincialis. Dada a 
preferência deste insecto por P. pinas-
ter como local de maturação e alimen-
tação, esta espécie é particularmente 
afectada, tendo-se verificado que é um 
hospedeiro susceptível ao NMP. Por 

_Figura 1 — Processo de inoculação 
dos pinheiros com uma suspensão 

de nemátodos
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enquanto, a espécie P. pinea não pare-
ce ser afectada na natureza. Contudo, 
estudos laboratoriais demonstraram 
que o NMP é capaz de invadir e matar 
árvores desta espécie, apesar de este 
processo ser mais demorado do que 
em pinheiro-bravo, o que pode indicar 
algum grau de resistência do pinheiro- 
-manso ao NMP2. 

Doença da murchidão do pinheiro
Apesar de se investigar a doença da 
murchidão do pinheiro há várias dé-
cadas, ainda não foi possível encontrar 
um tratamento eficaz para combater a 
doença. Isso deve-se à grande comple-
xidade desta enfermidade, que parece 
ser causada por um conjunto de me-
canismos patogénicos que ocorrem em 
simultâneo, como fitotoxinas produzi-
das pelo NMP, cavitação xilémica pro-
vocada pelos terpenóides produzidos 
pelo hospedeiro em resposta à invasão 
e toxinas produzidas pela flora bacte-
riana do NPM. Só um conhecimento 
mais aprofundado dos mecanismos de 

patogénese permitirá encontrar meios 
eficazes de combate. 
Na Escola Superior de Biotecnologia 
da Universidade Católica Portuguesa 
aumenta-se o conhecimento da doença 
da murchidão do pinheiro investigando 
as interacções patogéneo-hospedeiro 
em várias vertentes – ao nível genó-
mico, transcriptómico e metabolómico 
–, após inoculações controladas com 
NMP de pinheiros com 1-2 anos das 
espécies P. pinaster e P. pinea (Figura 1). 
Adicionalmente, começou a ser estabe-
lecido um sistema de culturas em con-
dições estéreis in vitro (Figura 2) que 
permitirá estudar selectivamente e de 
modo controlado a interacção NMP- 
-pinheiro, excluindo outros factores 
externos. 

Primeiros resultados da investigação
Resultados iniciais deste projecto pa-
recem indicar que o pinheiro-manso é 
resistente ao NMP, embora ainda não 
sejam conhecidos os mecanismos dessa 
resistência. A observação de caules de 

P. pinaster e P. pinea feita por micros-
copia electrónica de varrimento (Figu-
ra 3) demonstram diferenças entre as 
duas espécies ao nível anatómico. Estas 
observações sugerem que o pinheiro- 
-manso terá uma estrutura muito mais 
robusta do que o pinheiro-bravo, tendo 
sido levantada a hipótese de que uma 
maior lenhificação dos tecidos poderá 
ser um mecanismo importante na re-
sistência à doença3. A confirmação des-
ta hipótese está sob estudo. 
Ao nível molecular, os resultados obti-
dos demonstraram que a infecção com 
NMP activa um conjunto novo de ge-
nes, que não estão a ser expressos em 
condições de controlo. Esta expressão 
diferencial de genes é detectada desde 
muito cedo: tão cedo quanto três ho-
ras após a inoculação com NMP. Es-
tes genes expressos de novo têm sido 
identificados como genes envolvidos 
em mecanismos de defesa em plantas, 
nomeadamente genes que codificam 
enzimas associadas a vias metabólicas 
que levam à produção de compostos 
potencialmente envolvidos em meca-
nismos de defesa4. Confirmando estes 
resultados ao nível molecular, o estudo 
de metabolitos voláteis, em particular 
de monoterpenos (como, por exemplo, 
o pineno), demonstrou uma produção 
diferencial destes compostos após a 
inoculação com NMP, tanto em P. pi-
naster como em P. pinea. 
Actualmente, parece ser claro que bac-
térias associadas ao NMP contribuem 
para o mecanismo de patogénese. 
Deste modo, a flora bacteriana de di-
ferentes isolados portugueses de NMP 
foi investigada, tendo-se conseguido 
isolar e identificar bactérias de 11 gé-
neros diferentes: Bacillus, Citrobacter, 
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Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Pae- 
nibacillus, Pantoea e Terribacillus. Em 
paralelo, foi analisada a população bac-
teriana do xilema de árvores inocula-
das com os diferentes isolados de NMP, 
tendo-se concluído que, no geral, a po-
pulação e a diversidade bacteriana au-
mentam com a progressão da doença5. 
Além disto, devido à introdução recen-
te da peste no nosso País, também se 
investiga a potencial susceptibilidade à 
doença de outras espécies de coníferas 
comuns na flora portuguesa. A suscep-
tibilidade é avaliada após inoculações 
em condições controladas, através de 
vários parâmetros: monitorização do 
aparecimento de sintomas externos, 
contagem e localização da população 
de nemátodos nas árvores inoculadas, 
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quantificação de clorofilas, compostos 
fenólicos e lenhina, análise morfológica 
por microscopia electrónica de varri-
mento. Resultados recentes utilizando 
Picea abies e Cupressus lusitânica suge-
rem que ambas as espécies são resis-
tentes à doença. Contudo, P. abies de-
monstrou ser um hospedeiro adequado 
ao NMP, pelo que, mesmo que não seja 
afectada pela doença na natureza, po-
derá funcionar como um reservatório 
do nemátodo, contribuindo assim para 
a prevalência da doença no território 
nacional. 
Assim, este grupo de investigação lide-
rado pela Dr.ª Marta Vasconcelos tenta 
desvendar os mecanismos de patógene-
se da doença da murchidão do pinheiro. 
O objectivo é descobrir novos meios de 
combater a doença, seja pela identifica-
ção de genes de resistência (que pode-
rão depois ser usados em programas de 
melhoramento genético), seja pela iden-
tificação de compostos com o potencial 
de aumentar a resistência à doença de 
hospedeiros susceptíveis.  FLF

_Figura 3 — Fotografias de microscopia 
electrónica de varrimento de cortes 
transversais de caules de P. Pinea (A) 
e P. pinaster (B), mostrando diferenças 
morfológicas entre as duas espécies. 
Legenda: E — epiderme; C — córtex; RD — 
ducto resinífero; PH — floema; X — xilema; 
P — medula (adaptado de [3]). 

_Figura 2 — Germinação de pinheiros a partir de semente em condições estéreis e condições de luz e temperatura controladas
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