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Resumo: O gorgulho do eucalipto, Gonipterus platensis, é um inseto desfolhador causador de elevados prejuízos no eucaliptal. 
O gorgulho é controlado com parasitóides específicos, e em casos mais raros recorrendo à aplicação de inseticidas. O ciclo 
biológico do inseto compreende uma fase aérea e uma fase subterrânea. A parte área do ciclo biológico deste inseto está bem 
documentada, contudo a parte edáfica tem sido pouco estudada. Desconhecem-se as interações estabelecidas na rizosfera e o 
efeito da temperatura e da humidade do solo no desenvolvimento dos estádios de desenvolvimento subterrâneo. 
Considerando o potencial produtivo do eucaliptal, é possível expectar a eventual adoção da rega nesta cultura e 
nomeadamente o uso de água residual tratada. O objetivo deste trabalho é estudar o efeito da alteração do regime hídrico do 
solo no desenvolvimento das pupas de gorgulho de eucalipto, através de experimentação em vasos com solo florestal do Vale 
do Lis, no cenário de regadio. Monitorizou-se o desenvolvimento da fase subterrânea de gorgulho do eucalipto em diferentes 
condições de humedecimento do solo, utilizando-se água residual urbana tratada. Na comunicação será apresentada a 
metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos. Este estudo enquadra-se no Grupo Operacional de Gestão da 
Água no Vale do Lis. 
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