
 

  

Quantificação do carbono na biomassa 
de pinheiro manso, utilizando modelos 
alométricos simples e que usam 
variáveis da árvore fáceis de medir 

Palavras-chave: 

Pinhão mediterrânico 

Carbono 

Sequestro 

ACorreia 

PFNL: 

Frutos & Bagas silvestres 

Escala: 

Subcontinental 

 
 

 

 

Contexto 
Num contexto de alterações climáticas, é necessário obter estimativas de biomassa de árvores para quantificar 
o papel das florestas enquanto reservatórios de carbono e entender a dinâmica de evolução dos ecossistemas. 
Os modelos alométricos para espécies mediterrânicas são escassos e específicos para a espécie e local, sendo 
a sua escala de aplicação limitada. Recorrendo a bases de dados de biomassa, obtidas para árvores 
representativas da área de distribuição geográfica da espécie, é possível desenvolver modelos que produzam 
estimativas mais precisas da biomassa e consequentemente de carbono. 

 

Objetivo 
Os modelos alométricos estabelecem relações entre parâmetros morfológicos da árvore e as respetivas 
componentes da biomassa, permitindo obter estimativas de carbono. O estudo visa desenvolver modelos para 
o pinheiro manso (Pinus pinea) reunindo informação de biomassa de árvores amostradas em áreas de 
expressiva representação da espécie: Portugal, Espanha e Itália. Estes modelos utilizam variáveis da árvore, 
simples de medir (diâmetro à altura do peito – d, e altura total - h), permitindo obter estimativas de carbono da 
parte aérea e radicular para a zona mediterrânica. 

 

Resultados 
O novo sistema de equações de biomassa do pinheiro manso, desenvolvido para a região mediterrânica, permite 
obter estimativas mais precisas da biomassa acima do solo, usando uma maior amplitude de classes de 
diâmetros e locais. O estudo incluiu também um novo e mais preciso modelo de biomassa para as raízes. As 
variáveis da árvore que melhor descrevem a variabilidade da biomassa acima do solo são o d, h e o rácio h/d. 
Os modelos que incluem apenas d ou d + h não diferem significativamente. Pela sua simplicidade, os modelos 
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apenas com d poderão ser usados, dado que a medição da altura nem sempre é realizada e, quando o é, não é 
tão precisa como a medição do diâmetro. 

 

Recomendações 
A escolha arbitrária de modelos de biomassa existentes na literatura, pode levar à obtenção de estimativas de 
biomassa pouco precisas. Tal, pode constituir um problema de integridade na informação sobre estas 
estimativas de biomassa e consequentemente das estimativas de carbono. Devido à simplicidade de utilização, 
os modelos de biomassa continuarão a ser aplicados de forma generalizada, pelo que é importante avaliar a 
sua aplicabilidade para cada espécie. Nesse sentido, e apesar dos modelos desenvolvidos terem uma ampla 
aplicação, deve ter-se em atenção o seu uso para classes de diâmetro à altura do peito inferiores a 6 cm ou 
superiores a 73 cm. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Incentivar a colaboração entre proprietários e utilizadores dos modelos alométricos, permitirá melhorar as 
equações desenvolvidas e desta forma obter estimativas de biomassa mais precisas. É uma situação desejável, 
em que todos ganham! A inclusão de mais informação relativa a árvores de maiores dimensões contribuirá para 
melhorar estes modelos de biomassa. As estimativas enviesadas, obtidas nestas classes, resultaram de uma 
elevada variabilidade na alocação de biomassa às diferentes componentes da árvore e à baixa 
representatividade destas classes no conjunto de dados analisados. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Num cenário de alteração climáticas, o conhecimento da relação entre a área foliar, partição da biomassa da
copa, nutrientes e produção de pinhas, é particularmente relevante para o pinheiro manso dada a sua
importância económica na região mediterrânica. No futuro, a modelação da biomassa poderá ser baseada em 
parâmetros morfológicas das copas, em particular aqueles que possam ser monitorizadas por ferramentas de
deteção remota como satélites, LiDAR e fotogrametria aérea digital, com recurso a drones. 

 
 Modelos alométricos para a biomassa aérea e radicular em pinheiro manso © ACorreia 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


