
Pinheiro Bravo

Nome cientifico: Pinus Pinaster
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Localização e distribuição 
em Portugal



Características principais

� Família: Pinaceae

� Publicação:1789

� Caducidade: persistente

� Altura: até 40m, normalmente entre 20 e 25m

� Longevidade: não sobrevive muito além dos 200 anos

� Porte: árvore de copa piramidal regular na juventude; em adulta é mais variável, mais redonda e 
reduzida ao último terço da altura.

� Ritidoma: espesso e castanho-avermelhado; ramos verticilados.

� Folhas: aciculares de 10-25 x 0,1-0,2cm, agrupadas em pares de cor verde-intenso, rígidas e 
mucronadas.

� Estrutura reprodutiva: pinha de 8-22 x 5-8cm, aproximadamente simétrica na base, com apófises 
romboidais, carenadas e com umbigo proeminente; semente alada (penisco) de 7-8mm com asa 
até 30mm. Cor castanho-brilhante em árvores adultas, indeiscentes durante alguns anos.
Floração: Março, Abril, Maio
Maturação dos frutos: as pinhas amadurecem no final do verão seguinte e queda do pinhão dá-se 
na primavera ou verão do terceiro ano.



Habitat e ecologia

� Embora prefira solos pobres em 
carbonato de cálcio, de 
preferência soltos e arenosos, foi 
cultivada praticamente em todas 
as condições ambientais do país 
ainda que por vezes sem sucesso. 
Habita normalmente entre os 0 e 
os 1500m podendo chegar aos 
1700m. Espécie de luz. Necessita 
de uma precipitação média anual 
superior a 300 mm, e no verão, 
superior a 75 mm. 

� Temperaturas desejáveis no inverno entre 0 e 12ºC e no verão 
entre 15 e 26ºC. Tolera exposição marítima, contudo as árvores 
jovens são frequentemente dobradas per ventos fortes, causando 
deformações permanentes. Tem um crescimento rápido. As 
secreções das folhas inibem a germinação de sementes, reduzindo 
a quantidade de plantas que crescem debaixo da árvore.



Usos e Costumes

� Importantíssima protagonista 
da silvicultura portuguesa. Os 
serviços florestais 
preconizavam a posterior 
substituição destes pinheiros 
“pioneiros” por folhosas 
nobres como Quercus sp. pl.. 
Dos pinheiros ibéricos é o de 
crescimento mais rápido. O 
seu aproveitamento é
principalmente resineiro e 
madeireiro. A terebentina, 
obtida da resina utiliza-se para 
fins medicinais (emplastros, 
antisépticos, balsâmicos).



Webografia

� http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinheiro-bravo

� http://arvoresdeportugal.free.fr/IndexArboriu
m/Ficha%20pinuspinaster.htm

� http://www.florestar.net/pinheiro-
bravo/pinheiro-bravo.html
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