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Resumo. A monitorização de insectos fitófagos é uma ferramenta essencial para Gestão 
Integrada de Pragas (IPM), visando determinar a sua abundância e prevenir danos.  
Para a processionária do pinheiro, Thaumetopoea pityocampa, principal desfolhador nos 
povoamentos da região circum – Mediterrânica, não se encontram testados métodos de 
monitorização que permitam efectuar avaliaçoes fiáveis da densidade das populações, 
nem da sua relação com os danos resultantes. 
Procedeu-se à monitorização da processionária do pinheiro em 20 parcelas, distribuidas 
por cinco povoamentos, seleccionados com base na intensidade do ataque, por forma a 
que estivessem representados níveis baixos, médios e altos de ataque. Utilizaram-se dois 
métodos de amostragem: armadilhas adesivas iscadas com a feromona sexual das fêmeas, 
Pityolure®, uma por parcela, e contagem dos ninhos larvares definitivos. 
Adicionalmente, procedeu-se à estimação da desfolha em cinco classes.   
Considerando a totalidade das parcelas, encontrou-se uma correlação significativa, 
embora não muito elevada, entre o número médio de machos capturados por armadilha, e 
por parcela, e o número médio de ninhos por árvore (rs= 0.56 , p = 0.01), e entre a 
primeira variável e o grau médio de desfolha (rs = 0.68 , p = 0.001) . Eliminando o 
povoamento com maior intensidade de ataque, os valores das correlações  passaram  a ser 
de r = 0.81,  p < 0.001 e de rs = 0.67, p = 0.004) 
Para o conjunto de todos os povoamentos, verificou-se existir uma correlação 
significativa ( rs = 0.91, p < 0.001) entre o número médio de ninhos definitivos, por 
árvore, e o grau médio de desfolha. 
Conclui-se que o método de quantificação populacional através da contagem de ninhos 
larvares constitui um bom método de monitorização das populações e é um indicador 
fiável dos níveis de desfolha esperados para esse ano. Quanto à monitorização através da 
captura de machos em armadilhas iscadas com feromona sexual, os resultados foram 
igualmente positivos para densidades populacionais da processionária baixas e médias. 
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1. Introdução 
 
A processionária do pinheiro, Thaumetopoea pityocampa (Den. e Schiff) (Lepidoptera, 
Thaumetopoea) é o desfolhador mais importante dos pinhais da região circum – 
Mediterrânica, causando danos severos em povoamentos que se reflectem em perdas de 
produtividade. 
 



 
 
 
A monitorização de pragas tem um papel fundamental na Gestão Integrada de Pragas 
(IPM), visando a determinação da abundância de insectos fitófagos e a prevenção dos 
seus danos. A implementação de medidas de controlo de uma praga, conducente à 
minimização dos estragos causados, requer o conhecimento da sua densidade 
populacional, bem assim da sua relação com os restantes factores ecológicos. A 
estimativa das densidades populacionais dos fitófagos deve preceder a ocorrência dos 
danos, para que os tratamentos possam ser realizados atempadamente. 
Constituem as feromonas de insectos uma ferramenta muito útil para a detecção 
antecipada de pragas (Mullen, 2001), mesmo quando presentes em baixas densidades. 
Além disso podem ser utilizadas na pressecussão de outras estratégias, como por exemplo 
a captura de grande número de indíviduos, ou disrupção do acasalamento, entre outras. 
Entre os insectos, as feromonas sexuais de Lepidópteros são as de uso mais generalizado 
(Speight, 1989). Para a processionária do pinheiro, a identificação da feromona sexual da 
fêmea, Pityolure®, viabilizou a utilização de armadilhas que permitem a detecção desta 
praga, bem assim a determinação dos seus períodos de voo  (e.g. Roversi, 1985; Ferreira, 
1998). A monitorização feita com armadilhas, iscadas com feromonas, é um processo 
fácil, requerendo inspecções periódicas, mas não muito exigente relativamente à 
qualificação dos operadores (Mullen, 2001). 
Não se encontram, no entanto, testados métodos de monitorização que permitam efectuar 
avaliações fiáveis da densidade das populações de T. pityocampa, nem da sua relação 
com os danos resultantes. Assim, o estabelecimento de relações quantitativas entre as 
capturas de machos, no período de voo em armadilhas iscadas com feromonas, e 
efectivas densidades populacionais, seria de grande utilidade, pois permitiria prever quais 
os danos expectáveis. 
Neste trabalho visamos aferir a eficácia de dois métodos de estimativa da densidade 
populacional de T. pityocampa: por captura de machos, em armadilhas adesivas iscadas 
com a feromona sexual, e por contagem do número de ninhos larvares definitivos, 
relativamente aos níveis de desfolha resultantes.  
Para tal calcularam-se correlações entre o número médio de machos capturados por 
armadilha, e por parcela, e o número médio de ninhos por árvore, e entre a primeira 
variável e a percentagem média de desfolha por parcela.  
 
2. Materiais e métodos 
 
Locais de estudo 
 
O estudo foi conduzido em vinte parcelas localizadas em cinco povoamentos, situados no 
norte, centro e sul de Portugal. Foram seleccionados povoamentos de várias idades, visto 
saber-se que a susceptibilidade das árvores ao ataque de processionária do pinheiro, é 
influenciada por este factor. Foi assim possível seleccionar povoamentos com níveis de 
ataque baixo, médio e alto, cujas características gerais estão descritas na Tabela 1. 
 
 
 



Tabela 1 – Caracterização dos povoamentos de pinhal estudados. Portugal, 2003. 
 

Bragança Lousã Apostiça Ferraria Mesquita

Localização geográfica 41º54' N; 6º38' W 40º4' N; 8º15' W 38º34' N; 09°08' W 38° 30' N; 09° 06' W 38° 31' N; 09° 05' W

Altitude (m) 850 900 70 70 43

Composição Pinus pinaster Pinus nigra laricius Pinus pinaster Pinus pinaster Pinus pinaster

Densidade (árv/ha) 556 1650 650 400 850

Idade 15 - 20 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Altura média árvores (m) 3 4 3 13 5

Área das parcelas (m2) 5000 5000 5000 5000 5000  
 
Métodos de monitorização  
 
Para a monitorização dos machos, colocou-se uma armadilha adesiva iscada com 
feromona sexual das fêmeas de processionária do pinheiro, produzida pelo “Unité de 
Recherches de Phytopharmacie et Médiateurs Chimiques” (INRA, Versalhes), dose de 
0,2 mg, em cada parcela de estudo dos povoamentos, durante o período de voo dos 
adultos. A instalação das armadilhas realizou-se no dia 8 de Julho de 2003, excepto para 
o povoamento de Bragança, que se realizou no final do referido mês. As primeiras 
observações e recolhas de machos capturados realizaram-se nos dias 5 e 8 de Agosto. A 
partir desta data, procedeu-se a recolhas e contagens semanais, até 2 de Setembro. Em 
Bragança as primeiras capturas de machos ocorreram mais cedo, a partir de 30 de Julho e 
foram observadas até 27 de Agosto. Calculou-se o número médio de machos capturados 
por armadilha e por parcela. 
A monitorização dos ninhos larvares definitivos foi feita no mês de Fevereiro de 2004, 
em cada uma das parcelas de estudo. Calculou-se o número médio de ninhos por árvore e 
por parcela.  
A monitorização de danos, foi feita mediante a estimativa do grau de desfolha, utilizando 
cinco classes: 0- sem desfolha; 1- 1-25%; 2 - 25-50%, 3- 50-75%, 4 - 75-100%, 
calculando-se depois o grau médio de desfolha por parcela. As observações foram feitas 
em Fevereiro de 2004. 
 
Análise Estatística 
 
Investigámos a existência das seguintes relações: (1) entre o número médio de machos 
capturados, por armadilha e por parcela, e o número médio de ninhos por árvore, (2) entre 
o número médio de machos capturados por armadilha, e por parcela, e o grau médio de 
desfolha e (3) entre o número médio de ninhos larvares definitivos e o grau médio de 
desfolha. 
As relações foram averiguadas pelo cálculo de coeficientes de correlação de Pearson (r) e 
de Spearman (rs), respectivamente consoante se verificasse, ou não, o pressuposto da 
distribuição normal das variáveis. Testou-se a normalidade da distribuição das variáveis 
em estudo através do teste de Shapiro-Wilk. Os testes estatísticos foram realizados com 
recurso ao “software SPSS 11.5 for Windows”  



3. Resultados 
 
Relação entre as capturas de machos no Verão, o número de ninhos e o grau de  desfolha 
no Outono/Inverno 
 
Considerando todas as parcelas, encontrou-se uma correlação significativa, embora não 
muito elevada, entre o número médio de machos capturados por armadilha e por parcela, 
e o número médio de ninhos por árvore (rs = 0.56, p = 0.01). 
Na figura 1, observam-se algumas observações anómalas, que correspondem às 
observações de maior intensidade de ataque, isto é nas parcelas de Bragança. Esperar-se-
ia aqui que o número de machos capturados fosse mais elevado, caso se verificasse a 
hipótese de existir uma relação linear entre a captura de machos, e a densidade da 
população, estimada com base no número de ninhos.  
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Figura 1 - Relação entre o número médio de machos de  T. pityocampa  capturados por armadilha e por 
parcela, e o número médio de ninhos larvares por árvore.  Esquerda: dados referentes a todos os 
povoamentos (rs = 0.56). Direita:  após eliminação do povoamento de Bragança (r = 0.808). Portugal, 2003 
 
De facto, quando se eliminaram da análise os dados referentes às parcelas do povoamento 
de Bragança, obteve-se uma distribuição normal destas duas variáveis e uma correlação 
de Pearson mais elevada e significativa (r = 0.808, p < 0.001) (Fig. 1).  
Do mesmo modo a correlação encontrada entre o número médio de machos capturados 
por armadilha, e por parcela, e o grau médio de desfolha, considerando o total das 
parcelas, foi significativa (rs = 0.68, p = 0.001). Também neste caso se verificou uma 
relação não linear, distinguindo-se um conjunto de quatro observações de Bragança (Fig. 
2). A eliminação destes dados não permitiu avaliar o grau de relação linear, dado ter sido 
rejeitado o pressuposto da normalidade para a variável desfolha. 
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Figura 2 - Relação entre o número médio de machos de T. pityocampa capturados por armadilha, e por 
parcela, e o grau médio de desfolha por parcela. Esquerda: dados referentes a todos os povoamentos (rs = 
0.68). Direita: após eliminação do povoamento de Bragança (rs = 0.67). Portugal, 2003 
 
Relação entre o número ninhos e a intensidade de desfolha no final do Inverno 
 
Considerando o conjunto de todos os povoamentos, verificou-se existir uma correlação 
positiva significativa entre o número médio de ninhos definitivos, por árvore, e a 
intensidade da desfolha (rs = 0.91, p < 0.001) (Fig. 3). Em média, verificou-se que um 
ninho por árvore originou uma desfolha de cerca de 25%, em árvores da classe etária (10 
– 15 anos. 
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Figura 3 -  Relação entre o grau médio de desfolha e o número médio de ninhos larvares de T. pityocampa  
por árvore, para todos os povoamentos (r = 0.91). Portugal, 2003 
 
4. Discussão 
 
Os resultados mostram que o método de monitorização da processionária do pinheiro, 
baseado na contagem de ninhos larvares definitivos, é um método fiável para a avaliação 
dos níveis de desfolha esperados no ano em que é realizada a amostragem. No entanto, 
esta contagem deverá ser realizada o mais cedo possível, para permitir a implementação 
das medidas necessárias à prevenção dos danos eventualmente previstos. 



O segundo método de monitorização estudado, que consiste na contagem de machos 
capturados em armadilhas iscadas com feromona sexual, revelou ser de utilidade, embora 
os resultados obtidos não sejam tão fiáveis quanto os do método anterior. A análise 
efectuada para determinar a relação entre o número médio de machos capturados por 
armadilha, e o número médio de ninhos por árvore, produziu resultados mais 
significativos, quando se eliminaram os dados referentes ao povoamento de Bragança.  
Para todas as parcelas do povoamento de Bragança, seria de esperar um número médio de 
machos capturados muito mais elevado do que o registado, considerando o elevado 
número de ninhos definitivos encontrados. Este facto sugere que, neste local, devido à 
elevada densidade populacional, poderá existir competição entre as fêmeas de 
processionária do pinheiro, e as armadilhas iscadas com feromona sexual, que resultaria 
num número menor de machos capturados. Outra justificação teórica poderia 
fundamentar-se na especificidade das condições climatéricas da região de Bragança, 
durante o período de voo dos machos, que poderiam afectar negativamente a sua 
actividade. Porém tal hipótese não parece plausível, dado as condições observadas 
naquele período não serem muito distintas das das restantes parcelas. 
Podemos assim concluir que, apenas para densidades populacionais baixas, e médias, de 
T. pityocampa, este método constitui um bom indicador dos estragos futuros, resultantes 
da desfolha, mas não para densidades elevadas. 
Segundo alguns autores (e.g. Roversi 1985, Ferreira, 1998), armadilhas iscadas com 
feromona não podem ser usadas para determinar densidades populacionais, já que as 
capturas estão dependentes de factores ambientais, da frequência e exposição das 
armadilha, da razão sexual e das condições que determinam a diapausa das pupas. No 
entanto, em alguns estudos, encontrou-se uma correlação significativa entre capturas com 
armadilhas e posteriores densidades e/ou intensidade da desfolha (e.g. Sanders, 1988; 
Lyytikäinen-Saarenmaa, 1999). Estes últimos autores defendem que a monitorização 
através de feromonas sexuais, poderá constituir uma ferramenta válida para a gestão 
integrada de pragas (IPM), sempre que a correlação entre o número de capturas e a 
densidade populacional subsequente for significativa. No presente trabalho, as 
correlações encontradas foram significativas, o que indica que as armadilhas iscadas com 
feromonas poderão constituir um método adequado para a monitorização da 
processionária do pinheiro, em particular para densidades baixas e médias. Embora, 
segundo os nossos resultados, a contagem de ninhos definitivos no Outono seja um 
método mais fiável para a estimativa de danos, este método não permite uma intervenção 
atempada no combate à praga, já que os tratamentos preconizados deverão ser feitos no 
inicio do desenvolvimento larvar, antes da formação dos ninhos definitivos. 
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