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Contexto 
Num contexto de exploração intensiva do pinhal manso em Portugal, orientada para produção de pinhão em 
quantidade e qualidade, a utilização de novas técnicas de gestão, onde se inclui a rega e a fertilização, é cada 
vez mais frequente. Quanto à fertilização, esta é, na maioria dos casos, preconizada de forma empírica, sendo 
necessário desenvolver trabalho experimental com vista ao estabelecimento de recomendações de fertilização 
racionais, tendo por base a utilização de meios de diagnóstico como a análise de terra, no caso da instalação 
de novos povoamentos, e a análise de terra e análise foliar, no caso dos povoamentos jovens e adultos, tal 
como acontece para as outras espécies em contexto agrícola. 

 

Objetivo 
A fertilização racional influencia o crescimento das árvores, melhora o seu estado vegetativo e pode beneficiar 
a produção de pinha e pinhão. Permite ainda reduzir os custos de exploração sem negligenciar o ambiente, 
muito importantes num contexto de alteração climática. 
Para estabelecer recomendações de fertilização é importante conhecer as características físicas e químicas do 
solo, recorrendo à análise de terra. Igualmente importante é a caracterização do estado nutricional das árvores, 
através de análises foliares. Neste documento apresentam-se alguns dos resultados do  grupo operacional 
FERTIPINEA relativos às características químicas e físicas dos solos de alguns povoamentos portugueses de 
pinheiro-manso. 

 

Resultados 
Em 34 parcelas permanentes de pinheiro manso em Portugal, foram colhidas amostras de terra a 0-0,2 m e 
0,2-0,5 m de profundidade. Os resultados analíticos mostram que a maioria dos solos apresenta textura 
grosseira (arenosa, franco-arenosa e areno-franca), com reação ácida [pH(H2O) 4.6 to 6.5], baixo teor de 
matéria orgânica à superfície (0,6-1,5%) e muito baixo na camada sub superficial (≤0,5%). 

Tema: 1 – Melhoramento de produção 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Os teores são muito baixos no caso do fósforo extraível 

 

Recomendações 
"Os resultados obtidos sobre o estado de fertilidade do solo em povoamentos de pinheiros mansos mostram 
solos de textura grosseira, ácidos, com baixos teores de matéria orgânica, fósforo e boro extraíveis e baixa 
capacidade de troca catiónica. Uma fertilização racional permitirá satisfazer as necessidades nutricionais das 
plantas e, consequentemente, melhorar o estado de nutrição dos povoamentos de pinheiro manso o que 
contribuirá para aumentar a resistência das árvores a fatores de stresse biótico e abiótico e obter maiores e 
mais regulares produções de pinha e de pinhão. 
É portanto necessário utilizar as análises de terras como uma das ferramentas de diagnóstico para estabelecer 
recomendações racionais de fertilização." 

 

Impactos e pontos-fracos 
"Os produtores e técnicos florestais, organizações de produtores florestais, empresas do setor, administração 
central e local e, ainda, os laboratórios de análise poderão beneficiar do conhecimento obtido. O interesse na 
aplicação de fertilizantes para aumentar a produção de pinha e regularizar a sua variabilidade interanual é 
grande, mas existe uma clara falta de informação sobre esta matéria. 
Contudo, são muito diversos os fatores ambientais e culturais que determinam as variações na produção de 
pinha, sendo necessário desenvolver trabalho experimental durante um período alargado, em povoamentos 
com características representativas e instalados em diferentes condições edafoclimáticas." 

 

Desenvolvimentos futuros 
Desenvolver o trabalho experimental em curso no âmbito do projeto FERTIPINEA - Nutrition and fertilization of 
rainfed and irrigated Pinus pinea (PDR2020-101-031330), de modo a obter mais resultados que permitam
estabelecer recomendações de fertilização racionais mais robustas para povoamentos de pinheiro-manso em 
sequeiro e regadio, a utilizar antes da instalação dos povoamentos e em povoamentos jovens e em produção. 

 
 M. Moura 

 

Informação adicional 
http://www.unac.pt/index.php/id-i/grupos-operacionais-accao-1-1-pdr2020/fertipinea 

Marcelo, M. E., Carrasquinho, I., Jordão, P., Mano, R., Calouro, F., Gaspar, M., Gomes, J. P. A., Melo, I., Martins, S., Silva, 
C. S., Amaral, M. R., Borges, C., Correia, A. P.  (2020). Características físicas e químicas de solos ocupados com pinheiro-
manso. Revista Vida Rural. Pag 24-27, Fevereiro 2020. 

 

Autor(es) 
 

Publicado em: 
M. Encarnação Marcelo, encarnacao.marcelo@iniav.pt, http://www.iniav.pt/, 
Alexandra Correia, alexandrac@isa.ulisboa.pt, http://www.isa.ulisboa.pt/en/cef, 
Conceição Santos Silva, mcssilva@unac.pt, http://www.unac.pt/; País e Região: 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV); Organização: 
Portugal, Proveniência portuguesa da Região V 

 

13 de maio de 2020 

 
 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 

 


