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2009-2014 Uma resposta biotecnológica ao nemátode da madeira de
pinheiro. IFAP-FFP

Contexto da UCP

2012-2015 Caracterização do sistema nemátode do pinheiro / Pinus: uma
abordagem fitoquímica e histopatológica. UCP como participantes

2012-2013 NEMARES 

2014-2015 Eficácia de tratamentos térmicos na erradicação da
contaminação de B. xylophilus em paletes de madeira

2018-2021 POINTERS - Interações entre o nemátode da madeira do pinheiro
e a árvore hospedeira: Procura de alternativas sustentáveis para a gestão
da doença da murchidão do pinheiro
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2021-2023 GENRESINE - Sobre-expressão genética como ferramenta
para a análise funcional do ácido jasmónico e da lenhina na resistência do
Pinus pinaster ao Bursaphelenchus xylophilus



Presente: POINTERS 

Este projeto multidisciplinar lançará luz sobre a natureza e as
funções das proteínas de patogenicidade do NMP e dos
mecanismos de resistência das árvores, e desenvolverá
estratégias sustentáveis e práticas baseadas em elicitadores
para a gestão da doença da murchidão do pinheiro.



POINTERS: Elicitadores

Resistência sistêmica adquirida (RSA)

Elicitadores

Ácido salicílico (AS)

1ºs métodos de 
controle 

Pesticidas e 
nematicidas

Efeitos nocivos

Métodos de biocontrolo

Resistência sistêmica induzida (RSI)

Ácido jasmónico (AJ) 



POINTERS: Ensaios na ESB 

3 elicitadores diferentes
Elicitadores

Pinus pinaster

Metil-jasmonato (MJ)

1º Ensaio

2º Ensaio
2 Inibidores

P. pinaster, P. pinea e P. taeda

Via do Ácido 
jasmónico

B. Xylophilus e B. mucronatus

B. Xylophilus



POINTERS: Ensaio Elicitadores

1. A eficiência dos elicitadores
2. A evolução da doença
3. A capacidades defensiva das árvores através de vários proxies para danos
4. A modificação da flora bacteriana 

Hipótese Pulverização 
Metil-jasmonato (MJ) 
Ácido salicílico (SA) 
Benzotiadiazol (BTH)

Objetivos 

Melhora a resistência de P. pinaster
contra NMP

1. Nº de nemátodes e sintomas foliares
2. Concentrações de: pigmentos fotossintéticos, compostos 

fenólicos e malondialdeído (peroxidação lipídica)
3. Populações bacterianas 

Medições 



POINTERS: Ensaio elicitadores

99 infetados e tratados (MJ, SA e BTH)145 árvores

33 controlo de infeção

13 sem nada 



POINTERS: Ensaio Elicitadores

Conclusões 

1. A aplicação de elicitadores reduz os danos e a morte causada pelo
nemátode, reduzindo a progressão da doença mas sem realmente
interrompê-la.

2. Há diferenças bioquímicas tanto entre os tratamentos quanto em
comparação com as árvores controlo infetadas, indicando a diferente
eficiência de cada um dos elicitadores na ativação das defesas contra a
infeção causada pelo nemátode do pinheiro.

3. A flora bacteriana dentro das árvores é alterada tanto pela infeção com o
nemátode quanto pela aplicação de elicitadores.



Obrigado pela sua
atenção


