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Resumo 
 
Apesar dos avanços da ciência sobre o estudo da evolução, são ainda mal 
conhecidos os mecanismos de especiação que actuam em condições de 
simpatria, isto é quando alguns indivíduos de uma população divergem 
geneticamente dos restantes, continuando embora a ocupar o mesmo habitat. 
A processionária do pinheiro é um lepidóptero comum em Portugal, que causa 
estragos económicos em pinhais e alergias graves às pessoas e mamíferos em 
geral. Nesta espécie, os adultos emergem e põem ovos no verão e os estádios 
larvares desenvolvem-se durante o inverno. Porém em 1997, foi descoberta na 
Mata Nacional de Leiria uma população que apresenta um ciclo biológico 
desfasado, em que os adultos acasalam na primavera e as larvas se 
desenvolvem no verão. Esta população de verão coloniza o mesmo habitat, 
isto é os mesmos pinheiros que a população típica, de inverno, da qual 
divergiu, sendo o fluxo genético entre elas aparentemente reduzido. A 
investigação realizada permitiu concluir que a população de verão apresenta já 
divergências a nível genético e adaptações ecológicas, em particular relativas 
aos limites de tolerância à temperatura, documentando assim um caso 
raríssimo de especiação simpátrica, sem que tenha havido mudança de 
hospedeiro. Em consequência, o pinhal da Mata Nacional de Leiria sofre duas 
desfolhas anuais, situação que afecta a sua vitalidade e sustentabilidade. Além 
disso, a área de distribuição da população de verão da processionária do 
pinheiro tem vindo a expandir-se ao longo dos últimos 15 anos, sendo urgente 
proceder ao seu controlo com base na implementação de um sólido programa 
de gestão integrada de pragas (IPM). 
 
Palavras chave: processionária do pinheiro, especiação adaptativa, população 
de verão, Mata Nacional de Leiria  
 
 
Abstract 
  
Evolutionary mechanisms regarding the occurrence of speciation under 
sympatric conditions, that is when some individuals of a population genetically 
diverge in spite of remaining in the same habitat, are still poorly understood. 
The pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa, is a common 
lepidopter in Portugal causing economic damage to pine stands and serious 
allergic reactions to people and domestic animals. In this species adult 
emergence and egg laying take place in the summer, while the larval stages 
develop in the winter. However in 1997, a population with a shifted life-cycle 
was discovered in Mata Nacional de Leiria. The adults mate and oviposit in the 
spring and the larvae develop in the summer. This summer population 
colonizes the same pine stands and trees as the original winter population from 
which it diverged, although gene flow between them is apparently very 
reduced. Research showed that the summer population already presents 
genetic divergences and ecological adaptations, in particular regarding the 
thresholds of tolerance to temperature, thus documenting a very rare case of 
sympatric speciation, without a host switch taking place. At present, the pines 
of Mata Nacional de Leiria undergo annual defoliation in two different seasons, 
visibly affecting tree vigour and the stands sustainability. Furthermore, the 
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area of distribution of the summe
past 15 years and its control through the implementation of an IPM 
programme, is urgently required
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1. Introdução 
  
Documenta-se aqui um caso muito raro de 
divergência de uma população de um 
insecto florestal em condições de 
simpatria, isto é sem que tenha ocorrido 
separação geográfica dos indivíduos que a 
constituem, da população original. 
  
No estudo da evolução é be
processo de especiação alopátrica, que 
ocorre quando uma população diverge 
geneticamente após colonizar um 
ecossistema ou habitat, que se encontra 
fisicamente separado do inicial. É porém 
ainda incipiente e até controverso, o 
conhecimento sobre a divergência de um 
grupo de indivíduos de uma população, na 
ausência de barreiras geográficas (e.g. 
Bolnick et al. 2007), originando um 
processo de especiação simpátrica. A 
ocorrência de mutações e a actuação da 
deriva genética constituem os processos 
mais comuns motores da especiação. No 
entanto, quando um grupo de indivíduos 
ficam expostos a novos tipos de pressões 
ambientais, passará a actuar, 
adicionalmente, um mecanismo de 
divergência ecológica (e.g. Schluter 2009).
  
Este trabalho reporta-se à pro
do pinheiro Thaumetopoea pityocampa
Den. & Schiff. (Lepidoptera, Notodontidae) 
(Fig. 1), internacionalmente designada por 
PPM, abreviatura que passará a adoptar
e decorre na Mata Nacional de Leiria (Fig.
2), abreviadamente MN Leiria.
um estudo comparativo da população 
divergente e da população típica de PPM, 
que permitiu investigar em tempo real e 
condições de campo, o desenrolar de um 
processo evolutivo de especiação 
adaptativa, ainda quase desconhecido.
  
Constitui o local de estudo um exemplo 
paradigmático de exploração florestal 
sustentável, praticada ininterruptamente 
desde há mais de 700 anos. A MN Leiria 
tem hoje uma área de 11043. ha, 97% da 
qual ocupada por pinheiro bravo, 
pinaster Ait. e encontra-se dividida e
talhões equénios. Integra duas zonas 
ecológicas, classificadas de acordo com o 
principal serviço prestado pelos 
ecossistemas: produção, 80.2% da área 
total, e protecção, a restante (DGRF 2007). 
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area of distribution of the summer population has been expanding over the 
past 15 years and its control through the implementation of an IPM 
programme, is urgently required. 
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se aqui um caso muito raro de 
divergência de uma população de um 
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entanto, quando um grupo de indivíduos 
ficam expostos a novos tipos de pressões 
ambientais, passará a actuar, 
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divergência ecológica (e.g. Schluter 2009). 

se à processionária 
Thaumetopoea pityocampa 
Lepidoptera, Notodontidae) 

1), internacionalmente designada por 
PPM, abreviatura que passará a adoptar-se 

na Mata Nacional de Leiria (Fig. 
2), abreviadamente MN Leiria. Relata-se 
um estudo comparativo da população 
divergente e da população típica de PPM, 
que permitiu investigar em tempo real e 
condições de campo, o desenrolar de um 
processo evolutivo de especiação 
adaptativa, ainda quase desconhecido. 

de estudo um exemplo 
paradigmático de exploração florestal 
sustentável, praticada ininterruptamente 
desde há mais de 700 anos. A MN Leiria 
tem hoje uma área de 11043. ha, 97% da 
qual ocupada por pinheiro bravo, Pinus 

se dividida em 324 
talhões equénios. Integra duas zonas 
ecológicas, classificadas de acordo com o 
principal serviço prestado pelos 
ecossistemas: produção, 80.2% da área 
total, e protecção, a restante (DGRF 2007). 

Ocorrem ainda pequenas manchas de 
pinheiro manso, Pinus 
Eucalyptus globulus Labill., sendo o estrato 
arbustivo rico em espécies da flora nativa. 
Apesar da ocorrência de perturbações de 
grande amplitude a nível dos talhões 
aquando do abate das árvores, pode 
considerar–se que, globalmente, este 
ecossistema onde se desenrolam as 
interacções evolutivas entre o desfolhador 
e a sua planta hospedeira, permaneceu 
localmente estável num horizonte temporal 
excepcionalmente longo. Analisam
seguida os estudos efectuados sobre a bio
ecologia e a genética 
divergente de PPM, comparativamente com 
a população típica na MN Leiria, sendo por 
vezes complementarmente, referidas 
outras populações típicas de diferentes 
regiões geográficas. 
 

 

Figura 1. Processionária do pinheiro: adulto, 
macho. (Foto: Helena Santos)

 

  
Figura 2. Mata Nacional de Leiria: dois talhões 
de diferentes idades plantados com pinheiro 

bravo, separados por um aceiro.
(Foto: Helena Santos)
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r population has been expanding over the 
past 15 years and its control through the implementation of an IPM 

: adaptive speciation, population divergence, pine processionary 

Ocorrem ainda pequenas manchas de 
Pinus pinea L. e de 
Labill., sendo o estrato 

arbustivo rico em espécies da flora nativa. 
Apesar da ocorrência de perturbações de 
grande amplitude a nível dos talhões 
aquando do abate das árvores, pode 

se que, globalmente, este 
sistema onde se desenrolam as 

interacções evolutivas entre o desfolhador 
e a sua planta hospedeira, permaneceu 
localmente estável num horizonte temporal 
excepcionalmente longo. Analisam-se em 
seguida os estudos efectuados sobre a bio-
ecologia e a genética da população 
divergente de PPM, comparativamente com 
a população típica na MN Leiria, sendo por 
vezes complementarmente, referidas 

populações típicas de diferentes 

 

Processionária do pinheiro: adulto, 
Helena Santos) 

 

Mata Nacional de Leiria: dois talhões 
de diferentes idades plantados com pinheiro 

bravo, separados por um aceiro. 
(Foto: Helena Santos) 
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2. Processionária do pinheiro
  
2.1 Tipos de populações 
Típicas: de Inverno 
 
PPM é uma espécie desfolhadora de 
coníferas, nativa da bacia do Mediterrâneo, 

 

 

Figura 3. Desfolha causada em 

 
 

  

Figura 4:  A - Alergia cutânea causada pelas sedas urticantes das larvas de 4º e 5º instar. 
B - Investigadoras com o rosto e corpo protegido, precaução indispensável para manuseamento de 

culturas de processionária do 

As larvas de PPM tecem espessos ninhos 
de seda nas copas dos pinheiros, dentro 
dos quais se abrigam durante os períodos 
climaticamente desfavoráveis (
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2. Processionária do pinheiro 

PPM é uma espécie desfolhadora de 
coníferas, nativa da bacia do Mediterrâneo, 

muito comum em Portugal continental, que 
origina estragos económicos em pinhais 
(Fig. 3) e alergias graves às pessoas (F
4) e animais domésticos (
2010), provocadas por sedas urticantes 
presentes nas larvas dos últimos instares 
(e.g. Lamy et al. 1986). 

 

 A 

Desfolha causada em Pinus pinaster pela processionária do pinheiro
(Fotos: Maria Rosa Paiva) 

 A 

Alergia cutânea causada pelas sedas urticantes das larvas de 4º e 5º instar. 
Investigadoras com o rosto e corpo protegido, precaução indispensável para manuseamento de 

culturas de processionária do pinheiro. (Fotos: Helena Santos)   
 
 

As larvas de PPM tecem espessos ninhos 
de seda nas copas dos pinheiros, dentro 
dos quais se abrigam durante os períodos 
imaticamente desfavoráveis (Fig. 5), 

visto o seu desenvolvimento decorrer en
Setembro e Fevereiro. No termo do 5º 
instar descem em procissão até ao solo, 
onde se enterram para pupar, seguindo
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muito comum em Portugal continental, que 
origina estragos económicos em pinhais 

3) e alergias graves às pessoas (Fig. 
4) e animais domésticos (Gatto et al. 

s por sedas urticantes 
presentes nas larvas dos últimos instares 

 B 

pela processionária do pinheiro 

 B 

Alergia cutânea causada pelas sedas urticantes das larvas de 4º e 5º instar.  
Investigadoras com o rosto e corpo protegido, precaução indispensável para manuseamento de 

 

visto o seu desenvolvimento decorrer entre 
Setembro e Fevereiro. No termo do 5º 
instar descem em procissão até ao solo, 
onde se enterram para pupar, seguindo-se 
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uma diapausa que se prolonga até Julho. A 
emergência dos adultos, que não se 
alimentam, tem lugar entre Julho e 
Setembro (e.g. Paiva et al. 2011a) e é 
seguida de acasalamento, que requer 
condições específicas de luminosidade e 
temperatura ambientais (Zhang e Paiva 
1998). As fêmeas efectuam posturas em 
  
 

Figura 5. Processionária do pinheiro: ninhos larvares, Mata Nacional de Leiria. 
A – População de verão (SP). B 

 

 
Figura 6. Processionária do pinheiro: fêmea da 

população de inverno (WP), acabando de 
efectuar uma postura.
(Foto: Maria Rosa Paiva)
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temperatura ambientais (Zhang e Paiva 
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forma de espiga, utilizando agulhas de 
pinheiro como suporte (Fig. 6
número de ovos que pode variar entre 
menos de 20 e mais de 150 (Santos et al. 
submetido). Os ovos são cobertos com 
escamas protectoras, aplicadas pelas 
fêmeas, no momento da postura (e.g. 
Schmidt et al. 1999). 

 A 
 

. Processionária do pinheiro: ninhos larvares, Mata Nacional de Leiria. 
População de verão (SP). B – População de inverno (WP).   

(Fotos: Helena Santos) 
 

 

Processionária do pinheiro: fêmea da 
população de inverno (WP), acabando de 

efectuar uma postura. 
(Foto: Maria Rosa Paiva) 

 
As populações típicas de PPM são 
actualmente designadas por WPs (winter 
populations), isto é populações de inverno, 
após ter sido descoberta na MN Leiria, uma 
população divergente com 
desenvolvimento larvar estival.
  
População divergente: de Verão
 
Em 1997 foi descoberta na zona sul da MN 
Leiria, uma população de PPM com um ciclo 
desfasado (Paiva MR, observ. pessoal), 
cujo desenvolvimento larvar decorre entre 
Junho e Setembro - Outubro. No início de 
Setembro observava-se uma explosão 
populacional de PPM de enormes 
proporções, encontrando-se os troncos dos 
pinheiros recobertos de larvas em fase de 
formação de procissões de en
apesar de uma parte destas não ter ainda 
atingido o termo do seu desenvolvimento, 
isto é o 5º instar (
comportamento anómalo devia
de, num pequeno grupo de talhões 
contíguos terem sido totalmente 
consumidos os recursos a
encontrando-se os pinheiros 
completamente desfolhados, pelo que as 
larvas de PPM se alimentavam de plantas 
não–hospedeiras do estrato arbustivo, quer 
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forma de espiga, utilizando agulhas de 
Fig. 6), com um 

ovos que pode variar entre 
menos de 20 e mais de 150 (Santos et al. 
submetido). Os ovos são cobertos com 
escamas protectoras, aplicadas pelas 
fêmeas, no momento da postura (e.g. 

 B

. Processionária do pinheiro: ninhos larvares, Mata Nacional de Leiria.  
 

As populações típicas de PPM são 
actualmente designadas por WPs (winter 
populations), isto é populações de inverno, 

escoberta na MN Leiria, uma 
população divergente com 
desenvolvimento larvar estival. 

População divergente: de Verão 

Em 1997 foi descoberta na zona sul da MN 
Leiria, uma população de PPM com um ciclo 
desfasado (Paiva MR, observ. pessoal), 

desenvolvimento larvar decorre entre 
Outubro. No início de 
se uma explosão 

populacional de PPM de enormes 
se os troncos dos 

pinheiros recobertos de larvas em fase de 
formação de procissões de enterramento, 
apesar de uma parte destas não ter ainda 
atingido o termo do seu desenvolvimento, 
isto é o 5º instar (Fig. 7). Tal 
comportamento anómalo devia-se ao facto 
de, num pequeno grupo de talhões 
contíguos terem sido totalmente 
consumidos os recursos alimentares, 

se os pinheiros 
completamente desfolhados, pelo que as 
larvas de PPM se alimentavam de plantas 

hospedeiras do estrato arbustivo, quer 



 

 

ISSN: 1647-2829           

 

nativas como Quercus coccifera
exóticas como Acacia sp. A falta de 
alimento e o consumo de plantas não 
hospedeiras tinha provocado uma 
mortalidade muito elevada nesta 
população, observando-se no solo uma 
camada espessa de larvas mortas, 
misturadas com a folhada. 
  
Embora não exista registo anterior a 1997 
da presença de larvas de PPM nos m
de verão, admite-se que a SP se 
encontrasse já na MN Leiria, o que é 
corroborado por estudos genéticos (Santos 
et al. 2007). Um habitante de S. Pedro de 
Moel, relatou às autoras que no final do 
verão de 1978, participava num piquenique 
festivo no pinhal, quando procissões de 
larvas de PPM cobriram a toalha estendida 
sobre a folhada, acontecimento este que 
por inusitado, não mais esqueceu.
  
Estudos posteriores mostraram que nesta 
população o desenvolvimento larvar se 
inicia em Maio-Junho, o enterrament
se em Setembro-Outubro, seguindo
fase de pupa até Abril-Maio (
ocorre a emergência dos adultos e postura 
de ovos. Passou por isso a ser designada 
por população de verão, ou SP (summer 
population) de PPM. 
  
A densidade populacional da SP registada 
em 1997, era incomparavelmente mais alta 
do que a da WP, tendo-se mantido elevada 
nos anos seguintes. Em 2000 

foram contados 343 ± 214 (
ninhos de larvas.ha-1, valor este cerca de 
10 vezes superior ao observado para a WP, 

Figura 8. Processionária do pinheiro: população de verão (SP), Mata Nacional de Leiria. 
A- Procissão de enterramento, Outubro 
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Quercus coccifera L., quer 
sp. A falta de 

mo de plantas não 
hospedeiras tinha provocado uma 
mortalidade muito elevada nesta 

se no solo uma 
camada espessa de larvas mortas, 

Embora não exista registo anterior a 1997 
da presença de larvas de PPM nos meses 

se que a SP se 
encontrasse já na MN Leiria, o que é 
corroborado por estudos genéticos (Santos 
et al. 2007). Um habitante de S. Pedro de 
Moel, relatou às autoras que no final do 
verão de 1978, participava num piquenique 

al, quando procissões de 
larvas de PPM cobriram a toalha estendida 
sobre a folhada, acontecimento este que 
por inusitado, não mais esqueceu. 

Estudos posteriores mostraram que nesta 
população o desenvolvimento larvar se 

Junho, o enterramento dá-
Outubro, seguindo-se a 

Maio (Fig. 8) quando 
ocorre a emergência dos adultos e postura 
de ovos. Passou por isso a ser designada 
por população de verão, ou SP (summer 

a SP registada 
em 1997, era incomparavelmente mais alta 

se mantido elevada 
nos anos seguintes. Em 2000 - 2001, 

foram contados 343 ± 214 (  ± S.E.) 
1, valor este cerca de 

10 vezes superior ao observado para a WP, 

35 ± 51 (  ± S.E.) (Pimentel et al. 2002, 
Pimentel et al. 2006). 
 
 

  
Figura 7. Processionária do pinheiro: procissão 
anormal de larvas da população de V
causada por uma explosão populaci
desfolhou completamente os pinheiros, 

esgotando o alimento, Mata Nacional de Leiria, 
Setembro de 1997.

(Foto: Maria Rosa Paiva)

 
 

 A  
  

Processionária do pinheiro: população de verão (SP), Mata Nacional de Leiria. 
Procissão de enterramento, Outubro 2008. (Foto: Maria Rosa Paiva).

B- Pupas. (Foto: Helena Santos) 

x

x
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± S.E.) (Pimentel et al. 2002, 

 

Processionária do pinheiro: procissão 
ação de Verão  (SP), 

causada por uma explosão populacional que 
desfolhou completamente os pinheiros, 

alimento, Mata Nacional de Leiria, 
Setembro de 1997. 

(Foto: Maria Rosa Paiva) 

 B

Processionária do pinheiro: população de verão (SP), Mata Nacional de Leiria.  
2008. (Foto: Maria Rosa Paiva). 
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2.2 Fenologia do voo 
  
O período de voo dos machos da SP e da 
WP da PPM foi monitorizado na MN Leiria, 
de Abril a Setembro entre 2005
utilizando armadilhas iscadas com a 
feromona sexual das fêmeas (Quero 1997, 
 
 
 

 
   

  
Figura 9. Processionária do pinhe

A - Fenologia comparada das populações d
B – Voo dos machos: 

 
Infere-se que o fluxo genético e
duas populações será provavelmente muito 
reduzido, pelo que este desfasamento pode 
dar início a um processo de especiação 
alocrónica, isto é um tipo de especiação 
simpátrica, que se supõe ocorrer 
principalmente em invertebrados (e.g. 
Yamamoto e Sota 2009). Em 

SetAgoJul SetAgoJul

Desenvolvimento Larvar

População 
de Verão

SetAgoJul SetAgoJul

Adultos

Posturas
População 
de Inverno
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O período de voo dos machos da SP e da 
WP da PPM foi monitorizado na MN Leiria, 
de Abril a Setembro entre 2005 e 2011, 
utilizando armadilhas iscadas com a 
feromona sexual das fêmeas (Quero 1997, 

Paiva et al. 2011a). Os resultados 
mostraram que os períodos de vôo dos 
adultos das duas populações simpátricas 
geralmente não se sobrepõem, embora o 
intervalo entre eles possa ser de pouco 
mais de uma semana (Santos et al. 2010) 
(Fig. 9). 
 
 

 

Processionária do pinheiro na Mata Nacional de Leiria. 
Fenologia comparada das populações de verão (SP) e de inverno (WP).
Voo dos machos: SP, de Abril a Junho; WP, de Julho a Setembro. 2009.

 

se que o fluxo genético entre as 
duas populações será provavelmente muito 
reduzido, pelo que este desfasamento pode 
dar início a um processo de especiação 
alocrónica, isto é um tipo de especiação 
simpátrica, que se supõe ocorrer 
principalmente em invertebrados (e.g. 

a 2009). Em 

consequência, os adultos e restantes 
estádios ficam expostos a condições 
ambientais diferentes das originais, do que 
resultará uma divergência ecológica da 
população. Sabe-se que este mecanismo 
reforça o processo de especiação 
alocrónica, embora as suas consequências 
sejam ainda quase desconhecidas.

AbrMarFevJanDezNovOutSet AbrMarFevJanDezNovOutSet
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Paiva et al. 2011a). Os resultados 
mostraram que os períodos de vôo dos 
adultos das duas populações simpátricas 
geralmente não se sobrepõem, embora o 

possa ser de pouco 
a (Santos et al. 2010) 
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e verão (SP) e de inverno (WP). 

SP, de Abril a Junho; WP, de Julho a Setembro. 2009. 

consequência, os adultos e restantes 
estádios ficam expostos a condições 
ambientais diferentes das originais, do que 
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reforça o processo de especiação 

a as suas consequências 
sejam ainda quase desconhecidas. 
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2.3 Estudos genéticos 
  
Efectuaram-se estudos comparativos sobre 
a genética da SP e WP, bem assim para 
outras populações WP de diferentes regiões 
da Europa. Procedeu-se ao estudo do DNA 
mitocondrial, através da amplificação e 
sequenciação de parte do gene CO1 e do 
espaço interno 1 transcrito nuclear ITS1. 
Os resultados mostraram que tanto os 
insectos da SP como da WP possuem 
apenas haplotipos endémicos, isto é o 
polimorfismo da PPM encontra-se muito 
estruturado (Rousselet et al. 2004). 
  
Foram também genotipificados os loci de 
cinco microsatélites, tendo-se quantificado 
um número médio de 3.4 alelos para a SP, 
valor este muito baixo em comparação 
tanto com a população WP da MN Leiria, 
como com WPs de outras regiões de 

Portugal. Embora todos os alelos presentes 
na SP ocorram na WP, as suas frequências 
na SP estão distorcidas (Santos et al. 
2007) (Fig. 10). Para além dos cinco alelos 
referidos, identificou-se outro que se 
encontra exclusivamente nas duas 
populações da MN Leiria, indicando por isso 
que a SP terá tido origem na divergência 
de alguns indivíduos da WP, sugerindo um 
efeito de fundador. 
  
Embora o fluxo genético entre as duas 
populações seja muito reduzido, os 
resultados apontam para a possibilidade de 
hibridização, no campo, entre indivíduos SP 
e WP (Santos et al. 2007), questão esta 
investigada em paralelo no laboratório, 
onde se corroboraram algumas das 
inferências dos estudos genéticos (Santos 
et al. em preparação).  

 
 
 

 
 

 
 

Figura 10. Processionária do pinheiro: frequências alélicas de cinco micro-satélites para as duas 
populações simpátricas, de verão (SP) e de inverno (WP), presentes na Mata Nacional de Leiria. 

Modificado de Santos et al. 2007. 
 
 

 
2.4 Estudos bio-ecológicos 
 
Os quatro estádios da SP da PPM 
desenvolvem-se sob condições ambientais, 
em particular climáticas, distintas daquelas 
que afectam a WP. Foram por isso 
efectuados estudos comparativos das duas 
populações, em laboratório, com o 
objectivo de investigar a presença de 
eventuais divergências. 
  
Na MN Leiria, o estádio de ovo da SP 
permanece exposto, entre Abril e Junho, a 
temperaturas médias cerca de 4ºC mais 
baixas do que as suportadas pela WP, 
entre Agosto e Setembro. Verificou-se que 
vários aspectos da morfologia dos ovos, 
como sejam o tamanho, a coloração e 
morfologia das escamas protectoras das 
posturas, apresentavam alterações que 
indicam ter ocorrido uma diferenciação 

desta população. Os resultados mostraram 
também que a taxa de fertilidade da SP é 
significativamente inferior à da WP (Santos 
et al. em preparação). 
 
Pelo contrário, os cinco estádios larvares 
da SP desenvolvem-se durante o verão, 
sob temperaturas muito superiores às 
suportadas pelas larvas da WP, entre 
Outubro e Fevereiro. Colocaram-se larvas 
de 1º e de 2º instar de ambas as 
populações, em condições controladas sob 
quatro ciclos diferentes de temperatura, 
reproduzindo as variações térmicas em 
dias quentes de verão, com máximos de 
36º, 38ºC, 40ºC ou 42ºC. Manteve-se, em 
paralelo, um grupo controlo a 25ºC. 
Observou-se que a sobrevivência das 
larvas SP foi significativamente superior à 
das WP para todas as temperaturas, 
registando-se apenas uma mortalidade 
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significativa a 42ºC (Fig. 12)
modelo de regressão de Cox ao conjunto 
dos dados agrupados para todos os 
tratamentos, concluiu-se que o risco de 
mortalidade diminui 53% do 1º para o 2º 
 
 

Figura 11. Posturas de processionária do pinheiro. A 

Observou-se além disso, uma grande 
variabilidade intrapopulacional, que 
consequentemente propicia a actuação da 

 

  
Figura 12. Sobrevivência de larvas de processionária do pinheiro a temperaturas elevadas. Barras 

brancas: população de verão (SP); barras pre

O comportamento sexual dos adultos da 
PPM foi igualmente estudado em 
laboratório. Em virtude das fêmeas 
emitirem feromona, para chamamento dos 
machos, durante apenas algumas horas em 
cada uma das suas três a quatro noites de 
vida, reveste-se de grande importância o 
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modelo de regressão de Cox ao conjunto 
dos dados agrupados para todos os 

se que o risco de 
mortalidade diminui 53% do 1º para o 2º 

instar e que aumenta 24% para cada ºC 
adicional. Este risco é porém superior, em 
mais de 100% para a SP, do que para a 
WP (Santos et al. 2011). 

 

 A  
 

Posturas de processionária do pinheiro. A - População de verão (SP). B 
inverno (WP). (Fotos: H. Santos) 

 
 

se além disso, uma grande 
variabilidade intrapopulacional, que 
consequentemente propicia a actuação da 

selecção natural sobre as características 
estudadas. 
 

Sobrevivência de larvas de processionária do pinheiro a temperaturas elevadas. Barras 
brancas: população de verão (SP); barras pretas: população de inverno (WP).

A - 2º instar. B – 1º instar. 

 
O comportamento sexual dos adultos da 

foi igualmente estudado em 
laboratório. Em virtude das fêmeas 
emitirem feromona, para chamamento dos 
machos, durante apenas algumas horas em 
cada uma das suas três a quatro noites de 

se de grande importância o 

estudo da sua composição e efic
atractiva. 
  
A feromona sexual das fêmeas encontra
estudada e comercializada apenas para a 
WP (Quero et al. 1997). 
colectadas as emissões voláteis de fêmeas 
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instar e que aumenta 24% para cada ºC 
adicional. Este risco é porém superior, em 
mais de 100% para a SP, do que para a 

 B

População de verão (SP). B - População de 

selecção natural sobre as características 

 A

 B

Sobrevivência de larvas de processionária do pinheiro a temperaturas elevadas. Barras 
tas: população de inverno (WP). 

estudo da sua composição e eficiência 

A feromona sexual das fêmeas encontra-se 
estudada e comercializada apenas para a 

  Foram por isso 
colectadas as emissões voláteis de fêmeas 
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SP, usando Micro Extracção por Fase Sólida 
(SPME) e analisadas por Cromatografia 
Gasosa (GC) e Espectrometria de Massa 
(MS). Comparando os bouquets das 
feromonas da SP e WP, constatou-se que 
estes não diferem, pelo que as duas 
populações não divergiram relativamente 
ao processo de atracção sexual (Paiva et 
al. 2011b). Estes resultados corroboram os 
estudos genéticos efectuados, no que 
respeita à possibilidade de hibridização 
entre indivíduos da SP e da WP, e foram 
confirmados pela obtenção de híbridos no 
laboratório (Santos et al in prep.). 
 
3. Discussão e conclusões 
  
O estudo comparativo de duas populações 
de PPM, na MN Leiria, permitiu aprofundar 
conhecimentos sobre o mecanismo de 
divergência alocrónica, que constitui uma 
fase do processo de especiação simpátrica, 
sequência esta que é teoricamente possível 
e plausível (Doebeli  et al. 2005), mas que 
se encontra praticamente por documentar 
(Savolainen et al. 2006). 
  
A divergência entre populações pode 
decorrer mesmo em presença de um 
intercâmbio genético intermitente (Pinho et 
al. 2010), à qual se segue uma interacção 
complexa com a actuação da selecção 
disruptiva, culminando no surgimento de 
uma nova espécie (Loxdale 2010). No caso 
da SP, os estudos genéticos efectuados 
permitem inferir ter já ocorrido especiação 

alocrónica incipiente (Santos et al. 2010). 
Verificou-se que a SP de PPM apresenta 
divergências ecológicas da WP, em relação 
a algumas características, tais como 
alteração do nicho ecológico relativo à 
temperatura Santos et al. 2011), e 
características morfológicas dos ovos, 
embora não em relação a outros aspectos, 
como seja a comunicação olfactiva e a 
atracção sexual (Paiva et al. 2011b).  
  
Na Península Ibérica as WPs de PPM 
separaram-se geneticamente das suas 
congéneres Europeias há cerca de 1.8 
milhões de anos, encontrando-se mais 
próximas das de Marrocos e Algéria do que 
daquelas (Kerdelhué et al. 2009). Pelo 
contrário, estima-se que a divergência 
genética da SP possa ser relativamente 
recente, da ordem das centenas, até 
milhares de anos (Santos et al. 2007). 
Localmente, a estabilidade do habitat 
oferecida pela MN Leiria poderá ser 
favorável, por um lado à manutenção da 
SP em níveis populacionais elevados, o que 
em sucessivas gerações conduzirá a um 
aumento da divergência entre SP e WP, e 
por outro à expansão da SP no continuo 
das áreas de pinhal, em particular nas 
áreas do litoral. A explosão populacional 
registada em 1997, que atingiu proporções 
raramente observáveis em entomologia, 
proporcionou a esta nova espécie incipiente 
um potencial biológico e de expansão 
acrescido. 

 
 

 A   B
 

Figura 13. Mata Nacional de Leiria, desfolha e estragos causados pela população de verãoda 
processionária do pinheiro (SP). A - 2004. B – 2008. (Fotos: A- Maria Rosa Paiva. B- H. Santos) 

 
 

Do ponto de vista aplicado, o pinhal da MN 
Leiria sofre agora duas desfolhas anuais 
provocadas por PPM, em diferentes 
estações do ano: muito gravosas as de 
verão, e menos intensas as de inverno, 
que em conjunto afectam o crescimento 
das árvores, debilitando-as por vezes para 
além da sua capacidade de recuperação 

(Fig. 13). Adicionalmente, na última 
década, agravou-se o problema da invasão 
da MN Leiria por mais de 30 espécies de 
plantas exóticas (Marchante e Marchante, 
2005), com destaque para as acácias (Fig. 
14), háquea, e chorão. A resultante da 
acção destes dois factores de mortalidade, 
competição interespecífica e herbivoria, 
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actuando em níveis muito elevados, coloca 
em risco a sustentabilidade da exploração 
de P. pinaster mais antiga do  mundo. 
Impõem-se por isso intervenções silvícolas 
urgentes, quer para o controlo das plantas 
invasoras, quer da SP da PPM, sendo que 
em ambos os casos se assiste à expansão 
destes organismos na orla costeira 
ocidental. 
  

Uma redução do impacte da SP e 
contenção nas áreas já ocupadas, só será 
possível com base na implementação de 
um programa de IPM (Integrated Pest 
Control) (Barrento et al. 2008), utilizando 
simultaneamente mas de modo 
optimizado, várias técnicas compatíveis 
para a sua monitorização e gestão.  
 

 
 

 
Figura 14. Mata Nacional de Leiria: invasão por diferentes espécies de acácias. 2011. 

(Foto: Helena Santos) 
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