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Com o presente estudo da Prevenção de Riscos 

Provocados por Agentes Bióticos em Almeirim, 

Alpiarça e Chamusca abrem-se mais caminhos 

ao conhecimento de espécies autóctones, como o 

Sobreiro, o Pinheiro Bravo e o Pinheiro Manso, assim 

como das pragas e doenças que a eles se associam. 

O seu estudo será uma mais valia para que todos 

os produtores florestais possam obter melhores 

resultados nas suas explorações. 

Após o incêndio que ocorreu em 2003, que flagelou 

uma enorme área florestal, cerca de 22 000 hectares 

dos aproximadamente 36 000 hectares de floresta 

existente na área de estudo, foram estabelecidas 

no âmbito do projecto 510 parcelas e investigadas 

mais de vinte mil árvores, a que corresponde mais 

de metade da área inventariada. O conhecimento 

científico que advém deste estudo alia-se ao carácter 

prático que o produtor pode vir a adoptar para minorar 

os estragos provocados.

          

A desvalorização comercial dos produtos florestais é 

frequentemente causada por factores bióticos, que 

dizimam os povoamentos e deterioram a matéria-

-prima destinada às mais diversas utilizações industriais, 

transparecendo as áreas mais afectadas onde mais 

urgentemente fará sentido vir a intervir. 

PREFÁCIO

O conhecimento que se permite avaliar, em quaisquer 

dos casos, é extremamente valioso e justifica plena-

mente a realização deste projecto.

Pouco mais podia ser dito para justificar que se 

trata de um trabalho de fôlego, e só a percepção da 

metodologia percorrida, dos resultados alcançados, 

de cariz eminentemente prático, e as conclusões a 

que se chegaram, nos dão a satisfação de encontrar 

ânimo na prossecução de outros projectos que o 

enquadrem, ampliem e completem. 

O trabalho desenvolvido, durante mais de três anos, 

resultou do esforço e dedicação de um conjunto de 

colaboradores e técnicos da ACHAR – Associação 

dos Agricultores de Charneca e da Estação Florestal 

Nacional, agora integrada no INRB, I.P. É de salientar 

ainda que os méritos que perspectivar que este 

trabalho tenha continuidade e possa prosseguir envere-

dando por outras áreas de conhecimento igualmente 

ambiciosas e de que todos possam vir a tirar proveito.

O empenho que se evidencia desta parceria, vê 

comprovado o êxito desta aproximação, em que se 

trocam experiências e aprofundam conhecimentos 

de que todos aproveitam fartamente.

Nasce e prolifera a motivação dos participantes neste 

projecto, que noutros sectores se deveriam reflectir 

para remover, pelo bom exemplo dado, a inércia e 

cepticismo que infelizmente em muitos casos ainda 

se vive, e que assim merece a divulgação que esta 

publicação pretende dar a conhecer a largos estratos 

de técnicos e produtores florestais que se revejam 

nas questões abordadas.

A Direcção da ACHAR
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1.INTRODUÇÃO

A floresta, em Portugal, tem vindo a apresentar alguns 

problemas sanitários, de um modo geral originados 

por vários factores bióticos e abióticos, que podem 

provocar a morte das árvores ou alterações no seu 

desenvolvimento originando um decréscimo na sua 

produção.

As perturbações fisiológicas que têm vindo a ocorrer 

um pouco por todo o país, têm atingido, nalgumas 

situações concretas como seja o caso do montado 

de sobro e de azinho, elevadas proporções.

São múltiplas as causas que podem levar ao enfra-

quecimento e morte do arvoredo, mas na maioria dos 

casos, não tem sido efectuado nem um diagnóstico 

da situação nem têm sido tomadas medidas para 

inverter a perda de vigor dos povoamentos. 

Assim, é urgente que sejam implementadas estratégias 

para a detecção dos principais problemas sanitários 

da nossa floresta, identificação dos agentes bióticos 

e abióticos que podem estar na origem desses desequi-

líbrios, e avaliação dos danos causados. Com base 

nesses resultados, deverão ser delimitadas as áreas 

prioritárias de intervenção e controlo. 

A informação recolhida deve então ser eficaz não só 

para a avaliação da situação específica ao nível de 

um dado povoamento florestal como deve permitir a 

sua estimativa ao nível regional e nacional. 

Por outro lado, para a implementação de uma gestão 

integrada de pragas e doenças é fundamental conhecer 

a periodicidade e amplitude das suas flutuações 

populacionais bem como os processos que as regulam. 

A dinâmica das populações dos agentes bióticos está 

interligada à dinâmica dos povoamentos (caracterís-

ticas dos seus hospedeiros) e ao impacte de factores 

externos no equilíbrio fisiológico das árvores (secas, 

incêndios florestais, etc.). Isto permitirá obter dados 

acerca do ciclo biológico dos principais agentes nocivos 

e determinar a sua progressão espaço-temporal e 

modo de dispersão.

O estabelecimento de um Plano de Prevenção de Riscos 

Provocados por Agentes Bióticos é assim essencial para 

a manutenção e preservação do património florestal e 

da sua biodiversidade associada. Este deve então 

começar pela identificação e monitorização das causas 

localizadas de mortalidade ou enfraquecimento dos 

povoamentos e terminar no tratamento, sempre que 

necessário.





2. Caracterização da Área de Incidência
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Mapa 1: Área de Incidência2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INCIDÊNCIA

O plano de prevenção incidiu na área de intervenção da  

ACHAR – Associação dos Agricultores de Charneca, 

que compreende os concelhos de Almeirim, Alpiarça 

e Chamusca, os quais se localizam no Ribatejo, distrito 

de Santarém, correspondendo a um total de 12 freguesias 

(Mapa 1, Quadro 1) com 1 063km2, o que corresponde 

a 106 345 hectares.

Frequesia
Almeirim

Benfica do Ribatejo

Fazendas de Almeirim

Raposa

Alpiarça

Carregueira

Chamusca

Chouto

Parreira

Pinheiro Grande

Ulme

Vale de Cavalos

Concelho

Almeirim

Alpiarça

Chamusca

Quadro 1: Áreas das Freguesias dos Concelhos de 

Almeirim, Alpiarça e Chamusca Fonte: Censos 2001

Extensão (Km²)

68,87

29,20

59,11

65,08

95,00

98,81

35,30

205,30

133,44

35,16

121,85

118,91
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Os concelhos podem ser caracterizados, em termos 
muito gerais, pela existência de duas áreas distintas:

• a zona de planície, lezíria ou campo, situada ao 

longo da margem esquerda do Tejo e correspondente 

à planície aluvial deste rio;

• a zona de charneca, uma região fundamentalmente 

planáltica com vales encaixados das ribeiras afluentes 

do Tejo.

O campo é conhecido pela sua superfície regular, a 

formação está relacionada com o alargamento do 

leito do rio nesta zona (após atravessar uma zona 

relativamente estreita entre o Arripiado e Constância), 

e com a consequente diminuição da velocidade do 

escoamento, aumento da deposição de sedimentos 

e assoreamento. 

O assoreamento é, aliás, responsável pelas poucas 

irregularidades no relevo que existem no campo, 

podendo dar origem a formações como os terraços 

que aparecem entre a Chamusca e o Arripiado. 
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Fonte: Atlas do Ambiente – Carta de Altimetria, Comissão Nacional do AmbienteMapa 2:    AltimetriaA charneca apresenta-se como uma região planáltica 

bem definida com recortes marcados pelos vales 

dos afluentes do Tejo. A altitude varia entre os 50 e 

os 200 m (Mapa 2), no entanto, a região planáltica 

mais importante desenvolve-se entre os 160 e os 

180 m. Os vales encontram-se quase sempre bem 

desenvolvidos (com vertentes vigorosas), possuindo 

geralmente o fundo plano e uma largura que por vezes 

excede 500 m (p.ex. ribeiras de Chouto e Muge). 
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As formações sedimentares predominam em toda a 

área de incidência (Mapa 3). Sendo o resto da área, 

rochas eruptivas plutónicas (granitos e rochas afins) 

e formações sedimentares e metamórficas (xistos, 

anfibólitos, micaxistos, grauvaques quartzitos, rochas 

carbonadas).

Mapa 3:    Carta Litologica Fonte: Atlas do Ambiente – Carta Litológica, Comissão Nacional do Ambiente
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Em termos de zonagem ecológica predomina na parte 

interior da área de incidência a SM – zona submediterrânea 

de nível basal (inferior de 400 m), na área intermédia a 

AM x SM – zona atlante-mediterrânea e submediterrânea 

de nível basal (inferior de 400 m) e junto ao Tejo a AM – 

zona aluvio-atlântica e mediterrânea (Mapa 4).

Fonte: Atlas do Ambiente – Carta Ecológica, Comissão Nacional do AmbienteMapa 4:    Zona Ecológica
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Relativamente ao tipo de paisagem na área de inter-

venção (Mapa 5) verifica-se a predominância da 

paisagem campina (sequeiro estreme) e a policultura 

submediterrânea.

Mapa 5: Tipo de Paisagem Fonte: Atlas do Ambiente – Carta de paisagem, Comissão Nacional do Ambiente
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O plano de prevenção tem como área de incidência 

as áreas de Sobreiro, Pinheiro Bravo e Pinheiro Manso 

dos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Chamusca 

(Mapa 6, Quadro 2). Esta representa 58% da área 

florestal total dos três concelhos, correspondendo a 

36 830 hectares.

Os povoamentos de Sobreiro, Pinheiro Bravo e Pinheiro 

Manso representam respectivamente, 59%, 51% e 

61% da área florestal nos concelhos de Chamusca, 

Almeirim e Alpiarça.

Espécies
Pinheiro Bravo

Pinheiro Manso

Sobreiro

TOTAL

Pinheiro Bravo

Pinheiro Manso

Sobreiro

TOTAL

Pinheiro Bravo

Pinheiro Manso

Sobreiro

TOTAL

TOTAL (HA)Concelho

Almeirim

Alpiarça

Chamusca

Quadro 2: Ocupação Florestal

929,96

89,78

3 210,65

4 230,39

276,94

0,75

831,24

1 108,93

4 147,46

 1 332,11

26 011,04

31 490,61

36 829,93TOTAL

Fonte: ACHAR, 2007Mapa 6: Espécies Florestais
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Em Agosto de 2003 a conjugação de vários factores, 

nomeadamente, a temperatura (> 40º), a humidade 

relativa (< 10%), o vento forte e trovoadas secas (tipo 

tropical) num período de doze horas, causaram a 

destruição de cerca de 22000ha de área florestal nos 

concelhos de Chamusca e parte de Alpiarça (Figura 1, 

Mapa 7). 

Figura 1: Área Ardida Fonte: ACHAR, 2003

Mapa 7: Limite da Área Ardida





3. Pragas e Doenças que Podem Causar Danos na Floresta 
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3. PRAGAS E DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR 
DANOS NA FLORESTA  

São vários os factores (bióticos ou abióticos) que 

continuamente ou periodicamente incidem de forma 

desfavorável sobre os povoamentos florestais. Estes 

factores podem ser classificados em três grupos 

consoante o tipo de efeito que exercem na árvore: 

• Factores de predisposição que criam uma situação 

contínua desfavorável ao desenvolvimento das árvores 

induzindo perda de vigor e consequente decréscimo 

nos seus mecanismos de defesa.

• Factores de indução que actuam durante períodos 

mais ou menos longos e que acentuam o enfraqueci-

mento e a perda de capacidade para reagir a posteriores 

situações desfavoráveis – ocorrência de períodos de 

seca prolongados principalmente durante a Primavera, 

práticas erradas de descortiçamento, podas excessivas, 

incidência de insectos desfolhadores.

• Factores de aceleração que face à ruptura de equilíbrio 

do ecossistema e à profunda destabilização fisiológica 

das árvores encontram condições favoráveis para o 

aumento explosivo das suas populações – insectos 

e fungos.

No que respeita aos agentes bióticos estes podem 

ser fundamentalmente factores de indução ou de 

aceleração e dependem um pouco da parte da planta 

que podem atacar. Por outro lado e apesar de existir 

uma grande diversidade de fungos e insectos associados 

à floresta são poucos aqueles que efectivamente 

podem causar danos (Quadros 3 e 4). 

Pinheiro Bravo e Pinheiro Manso 
- Rhizina inflata (Schäff) Sacc. (=Rhizina undulata Fr.)

- Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. [=Fomes annosus (Fr.) Cke]

- Armillaria sp.

- Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton

- Lophodermium seditiosum (Minter, Stalay & Millar)

- Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton

- Botrytis cinerea Pers.: Fr.

- Dothistroma septospora (Doroguine) Morelet

- Lophodermium seditiosum (Minter, Stalay & Millar)

- Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton

Montado de Sobro
- Phytophthora cinnamomi Rands – Tinta

- Biscogniauxia mediterranea (de Not.) Mill. 

- Carvão do Entrecasco

- Diplodia mutila Fr. Apu Mont.

- Corineum modonium (Tull.) Griff. & Maubl.

- Endothiella gyrosa Sacc. – Ferrugem do 

Entrecasco

Quadro 3: Principais Fungos que Podem Constituir Danos nas Essências Florestais Consideradas
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É de salientar também que a qualquer momento, o 

aparecimento de novas pragas e doenças na floresta 

pode vir a acontecer, como foi o caso da propagação 

do nemátodo (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Buhrer) Nickel et al.) em Pinheiro Bravo. Nos casos 

de introdução de novas espécies, a sua prevenção, 

monitorização e controle, reveste-se ainda de maior 

importância, já que muitas vezes os danos que podem 

ocorrer são muito severos.

Pinheiro Bravo e Pinheiro Manso 
Desfolhadores (atacam as agulhas)

Thaumetopoea pityocampa Schiff – Processionária do Pinheiro

Sub-corticais (que se alimentam no floema)

Ips sexdentatus Boern. – Bóstrico Grande

Orthotomicus erosus Woll. – Bóstrico Pequeno

Tomicus piniperda L. – Hilésina

Tomicus minor Hartig. – Hilésina Menor

Hylaster ater (Payk.) – Hilésina Negra

Pytiogenes spp.

Pissodes castaneus DeG. – Gorgulho do Pinheiro

Hylobius abietis L. – Gorgulho Grande do Pinheiro

Lenhívoros ou xilófagos

Monochamus galloprovincialis (Ol.) – Longicórnio do Pinheiro

Perfuradores dos rebentos 

Rhyacionia buoliana Schiff. – Torcedora

Rhyacionia resinella L. – Resineira

Insectos das pinhas

Dioryctria mendacella Stgr. – Lagarta das Pinhas

Pissodes validirostris Gyll. – Gorgulho das Pinhas

Montado de Sobro
Desfolhadores 

Porthetria dispar L. – Limantria

Tortrix viridana L. – Burgo

Periclista andrei Konow – Lagarta Verde

Sub-corticais (que se alimentam no floema)

Coroebus florentinus Herbst – Cobrilha dos 

Ramos

Coroebus undatus F. – cobrilha da cortiça

Insectos dos frutos

Balaninus elephas Gyll

Insectos perfuradores do lenho, 

mas que não se alimentam dele

Platypus cylindrus F. – Plátipo

Quadro 4: Principais Insectos que Podem Constituir Danos nas Essências Florestais Consideradas





4. Implementação do Plano de Prevenção
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PREVENÇÃO 

O plano de prevenção (Figura 2) compreende três 

etapas principais: Identificação dos principais proble-

mas e áreas afectadas; monitorização e definição de 

uma estratégia de tratamento.

Figura 2: Etapas do Plano de Prevenção

Prospecção

SIG

Amostragem

Identificação dos Principais 

Problemas e Áreas Afectadas

Estratégia de Tratamento

Integração

Custos / Beneficios

Monitorização Zona de Risco
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4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS E ÁREAS AFECTADAS

Os danos na floresta podem ser consequência tanto 

de factores bióticos (p. ex. fungos e insectos) como de 

factores abióticos (p. ex. clima, perturbações ao nível do 

solo, má instalação ou condução dos povoamentos e 

incêndios).

A etapa inicial para a avaliação do estado sanitário 

da área de incidência consiste na identificação da 

ocorrência no local de insectos e fungos respon-

sáveis pela mortalidade ou pelo enfraquecimento das 

árvores. Numa fase posterior de tratamento de dados, 

o estabelecimento de possíveis relações entre a 

incidência de pragas e doenças com as características 

do local (clima, solo, geomorfologia) e do povoamento 

(espécie, idade, densidade, tipo de instalação e de 

condução do povoamento) será importante para 

prever e estimar ataques futuros.

4.1.1 PARCELAS DE AMOSTRAGEM E OS 
PERCURSOS NO TERRENO

O inventário sanitário tem início numa parcela de 

amostragem de área aproximada a 0,5 ha com centro 

no ponto da rede de 2 Km x 2 Km, onde é feita uma 

caracterização da parcela e do povoamento (Quadro 5).

Quadro 5: Principais Variáveis na Caracterização das Parcelas

Parcela

Litologia

Profundidade do solo

Topografia

Exposição

Altitude

Declive

Outras características

Povoamento

Composição

Vegetação Sob-coberto

Densidade

Espécie Florestal

Origem

Estrutura

Estádio de Desenvolvimento

Regime Cultural

Distribuição das Árvores

Modalidades de Gestão

Intervenções Culturais

Despojos

Intervenções no Solo

Incêndios

Ficha de Caracterização Global
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Sempre que, na área previamente estabelecida, for 

detectada uma árvore com sintomas ou sinais de 

um agente, será accionado um percurso no terreno. 

Cada percurso deve ser iniciado numa árvore com 

sintomas ou indícios da presença de agentes bióticos 

(que deve ser marcada com uma cinta de cor laranja), 

terminando numa árvore que terá de ser marcada com 

duas cintas de cor laranja. (Estratégia Nacional para a 

Recolha de Informação sobre o Estado Sanitário das 

Florestas em Portugal Continental).

São definidos 3 tipos de percursos em função da idade 

e da densidade dos povoamentos:

• Tipo A – povoamentos de densidade igual ou superior 

a 200 árv./ha (Fig. 3);

• Tipo B – povoamentos de densidade inferior a 200 

árv./ha (Fig. 4);

• Tipo C – plantações muito jovens (Fig. 5).

 

PERCURSO TIPO A - POVOAMENTO DE 
DENSIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 200 ÁRV/HA

O percurso é desenvolvido dentro da parcela (Figura 3), 

segundo os lados de um rectângulo de 100 x 50 metros. 

A cada 50 metros estabelece-se um ponto de 

estação onde são observadas e avaliadas 10 árvores 

contíguas repartidas de um lado e outro na direcção 

da progressão, até se atingirem os 100 metros (3 

estações num total de 30 árvores). O observador 

desloca-se então 50 metros na perpendicular e inicia 

novo caminho de 100 metros no sentido contrário, 

repetindo o esquema de observação efectuado no 

primeiro. É assim avaliado um total de 60 árvores.

                             Figura 3: Percurso para Povoamentos Densos (Tipo A) Fonte: DGRF, 2007
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PERCURSO TIPO B - POVOAMENTO DE 
DENSIDADE INFERIOR A 200 ÁRV/HA

O percurso é desenvolvido dentro da parcela (Figura 4), 

segundo os lados de um rectângulo de 100 x 50 metros. 

Ao longo dos primeiros 100 metros são observadas 

e avaliadas todas as árvores, de um lado e outro, 

localizadas a menos de 10 metros da linha do caminho. 

O observador desloca-se então 50 metros na 

perpendicular e inicia novo caminho de 100 metros no 

sentido contrário e repetindo o esquema de observação 

efectuado no primeiro. 

                 Figura 4: Percurso para Povoamentos Pouco Densos (Tipo B) Fonte: DGRF, 2007
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PERCURSO TIPO C - PLANTAÇÕES MUITO JOVENS

Plantações muito jovens (povoamento florestal constituído 

por resinosas até 5 anos de idade ou por folhosas até 

10 anos de idade) onde o percurso (Figura 5) se deve 

fazer no sentido da linha da plantação (situação a) ou no 

sentido perpendicular (situação b) de forma a permitir a 

observação e a prospecção de danos.

A observação é feita em estações de 10 árvores 

agrupadas nas linhas da plantação (5 árvores por linha 

de plantação) cada 50 metros até perfazer 100 metros. 

Quando o caminho terminar o observador desloca-se 

50 metros na perpendicular e inicia novo caminho de 

100 metros no sentido contrário, repetindo o esquema 

de observação efectuado no primeiro.

                             Figura 5: Percurso para Plantações (Tipo C) Fonte: DGRF, 2007
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PERCURSOS ADICIONAIS

Se os danos detectados forem considerados graves 

(presentes em mais de 25% das árvores) dever-se-ão 

estabelecer até 4 percursos adicionais de diagnóstico 

(Figura 6) a partir do ponto central da parcela de 

amostragem, segundo os pontos cardeais e a uma 

distância de 500 m do ponto inicial. Antes de ser 

definido um percurso adicional dever-se-á preencher 

uma nova ficha de caracterização global desta parcela 

adicional (rede de 500 x 500 m). 

Se na nova parcela adicional voltar a ser detectada 

pelo menos uma árvore com danos terá de ser imple-

mentado o percurso adicional. A orientação a seguir 

neste percurso é apresentada na figura 6.

                             Figura 6: Esquema de Implantação de Percursos Adicionais  Fonte: DGRF, 2007
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4.1.2 AVALIAÇÃO DOS DANOS

Para efectuar o diagnóstico de uma situação é também 

fundamental fazer, para além da identificação do agente, 

a avaliação da extensão dos danos e a avaliação da 

sua intensidade com base no órgão afectado (Figura 7). 

Deste modo no inventário, uma vez anotado o órgão 

afectado registaram-se, consoante a sua intensidade, 

todos os danos visualmente identificados. É de salientar 

que diferentes tipos de danos podem ser encontrados na 

mesma parte da planta e que possivelmente todos eles 

fornecerão informação válida para o reconhecimento do 

agente causal e do seu estado sanitário em geral. 

A gravidade da situação depende assim, fundamen-

talmente da área atingida, do agente em causa (sua 

agressividade para com o hospedeiro) e da intensidade 

da sua presença. 

Diagnóstico da Situação 

Avaliação da Extensão dos Danos Avaliação da Intensidade dos Danos

Avaliação Específica 

(Agente)

Intensidade do Ataque

Avaliação Global 

(Órgão Afectado)

Figura 7: Síntese dos Passos a Seguir no Diagnóstico da Situação
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AVALIAÇÃO GLOBAL

A avaliação global dos danos é efectuada a partir 

da determinação de um índice de enfraquecimento 

geral, que por sua vez depende de outros índices 

que estão associados aos danos que podem ocorrer 

em cada órgão da árvore (folhas/agulhas, ramos e 

raminhos, tronco) ( Figura 8). 

No caso das folhas/agulhas calcularam-se dois índices, 

um directamente relacionado com a desfolha global 

e outro com danos específicos que podem ocorrer 

nesse órgão.

IE
Índice de 

Enfraquecimento 

ID

Índice de 

Desfolha

IF

Índice de Danos 

nas Folhas/Agulhas

IR

Índice de Danos nos 

Ramos e Raminhos 

IT

Índice de Danos 

no Tronco 

Figura 8: Diferentes Índices que Podem ser Utilizados na Avaliação Global dos Danos
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Código
00

10

20

30

40

50

W
5

18

38

70,5

95

100

Índice de Desfolha

A avaliação da desfolha baseia-se numa observação 

visual da totalidade da copa, considerada a partir do 

primeiro ramo bem estruturado, e inclui zonas onde 

existem ramos mortos.

A desfolha é avaliada e codificada de acordo com 

seis classes (Quadro 6).

Índice de Desfolha (ID)

 - Nº de árvores por classe de desfolha

 - Peso da classe de desfolha

 - Nº de árvores total 

        Quadro 6: Classes de Desfolha a Utilizar

Classe de Desfolha
0 a 10% de desfolha

11 a 25% de desfolha

26 a 50% de desfolha

51 a 90% de desfolha

91 a 99% de desfolha

100% de desfolha

0 a 10

11 a 25

26 a 50

51 a 90

91 a 99

100

Sem 

Ligeiro 

Moderado

Acentuado 

Muito Acentuado 

Morto 

n
w
nt
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Classe de Índice de DanosD
5

18

38

70,5

95

Código
00

10

20

30

40

Os danos nos diferentes órgãos da planta são avaliados 

e codificados de acordo com cinco classes (Quadro 7).

Índices de Danos nas Folhas/Agulhas, Ramos/Raminhos e Tronco (IX)

      Quadro 7: Classes de Danos a Utilizar

0 a 10

11 a 25

26 a 50

51 a 90

91 a 100

Sem 

Ligeiro 

Moderado

Acentuado 

Muito Acentuado 

- Nº de árvores por classe de danos 

- Peso da classe de danos 

- Nº de árvores total da parcela

- Será F, para folhas/agulhas, R, para  

   ramos/raminhos ou T, para tronco

X

n
D
nt

Classe de Danos
0 a 0,1

0,11 a 0,25 

0,26 a 0,50 

0,51 a 0,90 

0,91 a 1
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F = 0,25 × (Esqueletizadas; Roídas; Enroladas; Galerias) + 0,10 × (Orifícios) + 0,35 
× (Descolorações) + 0,25 × (Necroses) + 0,05 × (Morta; Distorções; Cortadas; 
Deformadas; Tumores; Galhas; Nervura Principal).

Danos nas Folhas/Agulhas (F)

R = 0,20 × (Casca Solta; Fissura) + 0,15 × (Orifícios; Galerias) + 0,10 × (Galhas) + 
0,30 × (Morte) + 0,15 × (Descolorações; Exsudado) + 0,10 × (Distorções; Vassoura 
de Bruxa; Engrossamento; Tumores).

T = 0,25 × (Casca Solta; Fissura; Alteração da Estrutura) + 0,40 × (Orifícios; 
Galerias; Exsudado em Massa com Orifício; Serrim) + 0,15 × (Descoloração; Outros 
Exsudados) + 0,10 × (Necroses) + 0,10 × (Supressão Parcial dos Órgãos; Tumores; 
Engrossamentos; Distorções; Deformação dos Tecidos; Galhas; Outros Indícios).

Danos no Tronco (T)

Danos nos Ramos/Raminhos (R)
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O enfraquecimento é também avaliado e codificado 

de acordo com cinco classes (Quadro 8).

Índice de Enfraquecimento (IE)

      Quadro 8: Classes de Danos a Utilizar

Classe de Enfraquecimento
0 a 0,1

0,11 a 0,25 

0,26 a 0,50 

0,51 a 0,90 

0,91 a 1

Código
00

10

20

30

40

0 a 10

11 a 25

26 a 50

51 a 90

91 a 100

Classe de Índice de Enfraquecimento
Sem 

Ligeiro 

Moderado

Acentuado 

Muito Acentuado 

- Nº de árvores com enfraquecimento

- Peso da classe de enfraquecimento

- Nº de árvores total 

E = 0,10 x  IF + 0,25 x IR + 0,35 x  IT + 0,30 x ID

O valor a utilizar varia em função da presença/ausência de danos, 
ou seja, 1/0 respectivamente.

n
w
nt

W
5

18

38

70,5

95
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Classes de (% de Árvores)
X ≤ 0,5

0,5 < X ≤ 1

1 < X ≤ 5

5 < X ≤ 10

X > 10

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DE AGENTES 

A avaliação específica por agente deve ser efectuada 

a partir da determinação da intensidade de ataque 

do agente (Quadro 9), atendendo à sua agressividade 

para com o hospedeiro.

Os valores de agressividade de cada agente variam 

com a essência florestal e a idade da árvore atacada 

(jovem ou adulta), nos quadros seguintes apresentam-se 

o exemplo para o Sobreiro (Quadro 10) e para os 

Pinheiros (Quadro 11).

Quadro 10: Classes de Agressividade para os Diferentes Agentes Avaliados (Sobreiro)

                      Quadro 9: Classes de Intensidade de Ataque

Códigos
0 ou 1 – Sem

2 – Ataques Ligeiros

3 – Ataques Médios

4 – Ataques Fortes

5 – Ataques Muito Fortes

Fonte: DGRF, 2007

Espécie
Classe de Agressividade

Coroebus undatus

Euproctis chrysorrhoea

Lymantria dispar

Malocosoma neustria

Periclistta andrei

Platypus cylindrus

Tortrix viridana

Biscogniauxia mediterranea

Phytophthora spp.

Insectos

Fungos

Árvores 
Jovens

1

3

3

3

2

1

3

3

4

Árvores 
Adultas

3

3

3

3

2

4

3

3

4

Fonte: DGRF, 2007

Legenda:

Sem probabilidade
de ocorrência.

Cria perturbações de ordem 
fisiológica sem grande impacto 
no hospedeiro.

Cria perturbações de ordem 
fisiológica levando a um 
enfraquecimento gradual do 
hospedeiro.

Provoca a morte do hospedeiro
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Para os diferentes índices calculados, intensidade e 

grau de perigosidade dos agentes foram feitas cartas 

de risco utilizando o interpolador IDW (Inverse Distance 

Weighted), que estima valores de locais desconhecidos 

a partir de pontos de amostragem, assumindo que 

quanto mais próximo estiver um ponto da célula a ser 

estimada, mais semelhante será o valor dessa célula 

e desse ponto.

Quadro 11: Classes de Agressividade para os Diferentes Agentes Avaliados (Pinheiros)

Espécie
Códigos

Dioryctria mendacella

Dioryctria sylvestrella

Ips sexdentatus

Orthotomicus erosus

Pissodes castaneos

Pissodes validirostris

Thaumetopoea pityocampa

Tormicus piniperda

Lophodermium seditiosum

Insectos

Fungos

Árvores 
Jovens

2

3

1

4

4

2

3

1

4

Árvores 
Adultas

2

2

4

4

3

2

2

4

2

Fonte: DGRF, 2007

Legenda:

Sem probabilidade
de ocorrência.

Cria perturbações de ordem 
fisiológica sem grande impacto 
no hospedeiro.

Cria perturbações de ordem 
fisiológica levando a um 
enfraquecimento gradual do 
hospedeiro.

Provoca a morte do hospedeiro
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4.2 MONITORIZAÇÃO

Quando são detectados agentes bióticos especí-

ficos, pragas e doenças, cuja densidade populacional 

possa causar ou vir a causar danos, é importante a 

sua monitorização, para a avaliação da extensão dos 

prejuízos que podem causar e para o estabelecimento 

de relações causa-efeito. Muitas vezes a monitorização 

deve ser acompanhada de uma avaliação da dinâmica 

populacional desses agentes. 

A monitorização e extensão dos prejuízos baseiam-se 

fundamentalmente num inventário intensivo do agente 

em causa, nomeadamente através da observação 

visual, batimentos, instalação de armadilhas especí-

ficas (luminosas, intercepção, atractivos).

As relações causa efeito associadas à presença/

ausência de determinado agente, estão directamente 

relacionadas com as características do local ou 

do povoamento que determinam a existência de 

hospedeiros favoráveis à colonização, assim é normal 

que, por exemplo, insectos que colonizem funda-

mentalmente árvores em bom estado fitossanitário 

possam estar associados a factores do local ou do 

povoamento que favoreçam o vigor das árvores.

No caso das doenças é mais difícil encontrar relações 

com as características do local ou do povoamento 

já que a propagação dos fungos é feita fundamen-

talmente por manchas, pelo que as relações que 

possam existir só serão detectadas em estudos de 

pormenor ao nível do povoamento.

A avaliação da dinâmica populacional dos principais 

agentes causadores de danos terá de ser efectuada a 

partir de metodologias específicas visando:

• A determinação do ciclo biológico dos prin-

cipais agentes nocivos;

• O conhecimento dos processos que deter-

minam a periodicidade e amplitude das alte-

rações das suas densidades populacionais;

O Plano de Monitorização deve assim ser desen-

volvido, de modo a permitir a localização e 

quantificação de um agente, levando à definição 

de uma estratégia de actuação que pode ser 

de prevenção ou de tratamento (Figura 9). 

Monitorização Localização e 
Quantificação

Prevenção

Tratamento

Figura 9: Tomada de Decisão com Base na Monitorização
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A tomada de decisão pode ser definida a partir do 

cálculo do valor médio do grau de perigosidade das 

diferentes parcelas de amostragem instaladas numa 

determinada mancha florestal.

O grau de perigosidade classifica-se em cinco classes, 

que variam desde o ‘Muito Perigoso’ ao ‘Não Peri-

goso’. Segue-se um quadro de classificação do grau 

de perigosidade, com tomadas de decisão consoante 

a classe.

n- nº de classes de idade

n=1, quando o povoamento tem apenas uma classe de idade (árv. jovens ou árv. adultas)

n=2, quando o povoamento tem duas classes de idade (árv. jovens e árv. adultas)

Quadro 12: Grau de Perigosidade

Tomada de Decisão
Accionar urgentemente todos os meios de luta

Definição de uma estratégia de controlo consoante a situação

Monitorização obrigatória

Monitorização aconselhada

Não é necessária intervenção

Classe
Muito Perigoso (5)

Perigoso (4)

Medianamente Perigoso (3)

Ligeiramente Perigoso (2)

Não Perigoso (1)

 X  > 14

9 < X ≤ 14

4 < X ≤ 9

2 < X ≤ 4

X ≤ 2

 

n

eAtaqueIntensidadssividadeClasseAgre

sidadeGrauPerigo n

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
×

≡
∑

=

2

1
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Quadro 13: Plano de Monitorização - Pinheiro Bravo e Pinheiro Manso

Armadilhas iscadas com feromonas

Apanha das pinhas por esquema de amostragem em lotes de pinha

Apanha das pinhas por esquema de amostragem em lotes de pinha

Armadilhas iscadas com feromonas

Armadilhas iscadas com feromonas

Armadilhas de toros

Armadilhas iscadas com feromonas

Armadilhas luminosas

Método da prospecção 

Processionária do Pinheiro (Thaumetopoea pityocampa)

Gorgulho das Pinhas (Pissodes validirostis)

Lagarta das Pinhas (Dioryctria mendacella)

Bóstrico Pequeno (Orthotomicus erosus)

Bóstrico Grande (Ips sexdentatus)

Tomicus destruens

Hilésina (Tomicus piniperda)

Piral do Tronco (Dioryctria sylvestrella)

Doença da Vermelhidão das Folhas (Lophodermium seditiosum)

Praga ou Doença Método
Meses

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
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Quadro 14: Plano de Monitorização - Sobreiro e Azinheira

Armadilhas luminosas

Armadilhas luminosas e Delta Trap 

Armadilhas luminosas

Armadilhas luminosas

Armadilhas luminosas

Armadilhas luminosas

Armadilha de intercepção

Método da prospecção 

Método da prospecção 

Portésia (Euproctis chrysorrhoea)

Lagarta do Sobreiro (Lymantria dispar)

Lagarta Verde (Periclista andrei)

Lagarta de Libré (Malacasoma neustria)

Burgo (Tortix viridiana)

Cobrilha da Cortiça (Coroebus undatus)

Plátipo (Platypus cylindrus)

Doença da Tinta (Phytophthora spp.)

Carvão do Entrecasco (Biscogniauxia mediterranea)

Praga ou Doença Método
Meses

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12





5. Resultados da Avaliação
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5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

A avaliação do estado fitossanitário dos povoamentos 

florestais (510 parcelas com e sem percurso) incidiu 

em mais de 50% da área florestal dos três concelhos 

(Quadro 15). 

Quadro 15: Percentagem de Área Florestal Inventariada por Concelho e por Espécie

Concelho

ALMEIRIM

Área Florestal Almeirim

ALPIARÇA

Área Florestal Alpiarça

CHAMUSCA

Pinheiro Bravo

Pinheiro Manso

Sobreiro

Pinheiro Bravo

Pinheiro Manso

Sobreiro

Pinheiro Bravo

Pinheiro Manso

Sobreiro

11,27 

1,09

38,90

51,26

15,13

0,04

45,40

60,57

7,72

2,48

48,44

58,64

57,74

Espécies % Área Florestal Inventariada

Área Florestal Chamusca

Total Área Florestal
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Esta avaliação foi efectuada em três anos de inven-

tário (2004, 2005 e 2006), no entanto nas parcelas 

inventariadas em mais de um ano considerou-se 

apenas o primeiro ano de medição (Mapa 8).

Mapa 8: Parcelas Inventariadas / Ocupação do Solo
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Na área ardida, apenas foi possível fazer o inventário 

de pragas e doenças em 2006, (antes as despesas 

não eram elegíveis no âmbito do AGRIS – Medida 3.4). 

No entanto, de 2004 a 2006, optou-se por intensificar 

a amostragem no perímetro da área ardida (foram 

inventariados todos os pontos junto à periferia), com 

o objectivo de se identificar e prevenir possíveis 

focos de pragas e doenças provenientes das áreas 

ardidas. 

Das 510 parcelas, 93 correspondiam a povoamentos 

mistos com mais de uma espécie florestal. Na maior 

parte das parcelas tiveram de ser efectuados percursos 

porque foram encontrados danos nas árvores. Apenas 

em 9 das 479 parcelas de Sobreiro, em 5 das 110 

parcelas de Pinheiro Bravo e em 1 das 29 parcelas 

de Pinheiro Manso (Figura 10) não foram efectuados 

percursos.

Figura 10: Número de Percursos por Ocupação
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5.1  SOBREIRO

O montado de sobro representa 81% da área de estudo, 

sendo de realçar a sua importância económica, social 

e ambiental para a região. A sua preservação e manu-

tenção são fundamentais.

5.1.1.  MORTALIDADE

O Sobreiro é a espécie que apresenta maior mortali-

dade, 5,1% (Quadro 16), sobretudo devido ao incêndio 

ocorrido em 2003, que provocou certamente uma 

mortalidade superior a 14,1%, uma vez que nos 

anos de 2004 e 2005 se procedeu ao corte de árvores 

mortas. A mortalidade verificada em 2006 refere-se 

aos Sobreiros que não conseguiram recuperar do fogo 

de 2003 (Mapa 9).

Total de árvores

N.º de árvores mortas

% de árvores mortas

5 783

101

1,8

Sobreiro
2004   2005   2006   TOTAL

4 111

63

1,5

3 716

526

14,1

13 610

690

5,1

    Quadro 16: Mortalidade no Sobreiro

Mapa 9: Percentagem de Árvores Mortas - Sobreiro
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5.1.2. AVALIAÇÃO GLOBAL DE OUTROS DANOS

A existência de danos no Sobreiro parece estar associada 

a algumas características do local (n=7).

A topografia do terreno parece influenciar de modo 

geral a existência de danos no Sobreiro (CC=11%, 

p <0,05, n=430). Em terreno plano, o montado não 

evidência problemas fitossanitários, enquanto nos 

vales e cumeadas apresenta problemas. As situações 

de encosta não apresentam nenhum padrão específico 

já que ambas as situações podem ocorrer (Figura 11).

Por outro lado, das características do povoamento (n=14) 

apenas o estádio de desenvolvimento do povoamento 

está relacionado com a existência de parcelas com 

danos (CC=15%, p <0,05, n=430).  

Nos montados ‘muito jovens’ e ‘jovens’ predominam 

os povoamentos sem problemas fitossanitários, 

começando estes a ocorrer fundamentalmente nos 

povoamentos de meia-idade, atingindo o seu máximo 

na fase adulto (Figura 12).

Figura 11: Problemas Fitossanitários no Sobreiro  – Topografia do Terreno

Figura 12: Problemas Fitossanitários no Sobreiro  – Estádio de Desenvolvimento
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A análise dos resultados obtidos, através dos per-

cursos efectuados nos locais onde foram detectados 

danos (Quadro 17) evidencia que 51% das árvores 

apresentam um índice de desfolha acentuado e 

muito acentuado, que acompanha de certo modo 

o índice de danos nas folhas (41,2% das árvores), 

enquanto que os índices de danos nos ramos e no 

tronco são de um modo geral moderados a ligeiros, 

respectivamente 84% e 83,9% das árvores.

O índice de enfraquecimento (IE) é de um modo 

geral moderado (53,5% das árvores), e apenas 

3% das árvores apresentam um índice de enfra-

quecimento acentuado. 

Este índice parece estar directamente relacionado 

com o índice de desfolha (ID) e com o índice de 

danos nas folhas (IF) (Figuras 13 e 14).

ID

IF

IR

IT

IE

1,3 %

1,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Muito Acentuado    Acentuado       Moderado        Ligeiro            Sem
49,7 %

39,5 %

0,0 %

1,5 %

3,0 %

19,5 %

24,2 %

7,2 %

34,2 %

53,5 %

22,9 %

28,7 %

77,5 %

49,7 %

42,3 %

  Quadro 17: Quantificação dos Índices no Sobreiro 

6,6 %

5,9 %

15,3 %

14,6 %

1,3 %

Figura 13: Relação entre o IE e ID Figura 14: Relação entre IE e IF
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ÍNDICE DE DESFOLHA

A desfolha em Sobreiro é de um modo geral acentuada 

e apresenta uma distribuição uniforme em toda a área 

(Mapa 10). 

Os valores de desfolha muito acentuada concentram-se 

apenas numa pequena mancha na freguesia de 

Pinheiro Grande. A desfolha parece estar relacionada 

com algumas características do local (profundidade 

do solo, topografia e exposição) e do povoamento 

(composição, estrutura, estádio de desenvolvimento 

e intervenções no solo).

 Mapa 10: Índice de Desfolha no Sobreiro
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Nos locais com elevada (> 40cm) e pouca (< 10cm) 

profundidade do solo  a desfolha é predominantemente 

acentuada, por outro lado, nos solos de profundidade 

média a desfolha é moderada a ligeira (Figura 15).

Figura 15: Relação entre o ID e a Profundidade do Solo – Sobreiro
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Relativamente à topografia é nas situações de vale 

que se observam as desfolhas acentuadas (Figura 16). 

 Figura 16: Relação entre o ID e a Topografia – Sobreiro
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Quanto à exposição, as desfolhas acentuadas verificam-se 

nas vertentes voltadas a Sul (Figura 17). 

Figura 17: Relação entre o ID e a Exposição – Sobreiro
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Prevalece nos povoamentos puros de Sobreiro a des-

folha acentuada, enquanto nos mistos esta varia de 

ligeira a moderada (Figura 18).

Figura 18: Relação entre o ID e a Composição – Sobreiro
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É nos povoamentos irregulares, ou seja, nos povoa-

mentos com árvores de várias idades, que se verifica 

uma desfolha acentuada, sendo nos regulares, ou 

seja, nos povoamentos com árvores da mesma idade, 

ligeira a moderada (Figura 19).

Figura 19: Relação entre o ID e a Estrutura – Sobreiro
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Nos montados adultos e decrépitos predominam 

os povoamentos com desfolhas acentuadas, já nos 

povoamentos predominantemente muito jovens e 

jovens é quase inexistente (Figura 20). 

Figura 20: Relação entre o ID e o Estádio de Desenvolvimento – Sobreiro
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As intervenções no solo, como mobilização de solo e 

corte de matos, estão directamente relacionadas com 

a existência de desfolhas acentuadas (Figura 21). 

Figura 21: Relação entre o ID e as Intervenções no Solo – Sobreiro
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ÍNDICE DE DANOS NAS FOLHAS

O índice de danos nas folhas do Sobreiro apresenta 

uma distribuição uniforme em toda a área (Mapa 11), 

predominando as classes ligeiro a moderado, ainda 

que os valores mais acentuados se concentrem em 

pequenas manchas nas freguesias do Chouto, Parreira 

e Fazendas de Almeirim. 

Os danos nas folhas parecem estar relacionados 

com algumas características do local (profundidade 

do solo) e do povoamento (composição, estrutura, 

estádio de desenvolvimento, distribuição das árvores 

e intervenções no solo).

Mapa 11: Índice de Danos nas Folhas no Sobreiro
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Nos locais com elevada (> 40cm) e pouca (< 10cm) 

profundidade do solo os danos nas folhas são acentua-

dos, nos solos de profundidade média são moderados 

a ligeiros (Figura 22). 

Figura 22: Relação entre o IF e a Profundidade do Solo – Sobreiro
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Nos povoamentos puros predominam danos acentuados 

enquanto nos mistos já predominam os danos ligeiros 

a moderados (Figura 23). 

Figura 23: Relação entre o IF e a Composição – Sobreiro
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Os danos nas folhas acentuados predominam nos 

povoamentos com estrutura irregulares, nos regulares 

os danos são predominantemente ligeiros (Figura 24). 

Figura 24: Relação entre o IF e a Estrutura – Sobreiro
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Nos montados adultos e decrépitos predominam os 

povoamentos com danos nas folhas acentuados, já 

nos povoamentos predominantemente muito jovens e 

jovens os danos são quase inexistentes (Figura 25). 

Figura 25: Relação entre o IF e o Estádio de Desenvolvimento – Sobreiro
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Os povoamentos com distribuição irregular das 

árvores apresentam danos nas folhas acentuados, 

diminuindo quando o povoamento se encontra em 

manchas, mas os povoamentos com distribuição 

homogénea apresentam um valor substancialmente 

mais baixo (Figura 26). 
Figura 26: Relação entre o IF e a Distribuição das Árvores – Sobreiro
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As intervenções no solo estão directamente relacio-

nadas com a existência de danos acentuados nas 

folhas (Figura 27).

 Figura 27: Relação entre o IF e as Intervenções no Solo – Sobreiro
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ÍNDICE DE DANOS NOS RAMOS

O índice de danos nos ramos do Sobreiro apresenta 

uma distribuição uniforme predominando a classe 

ligeiro, mas nalguns locais nota-se uma tendência para 

uma concentração dos valores moderados (Mapa 12) 

sobretudo nas freguesias de Vale de Cavalos e Chouto. 

Mapa 12: Índice de Danos nos Ramos no Sobreiro
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Os danos nos ramos do Sobreiro são ligeiros a mode-

rados, não apresentando relações evidentes com as 

características do local e do povoamento. No entanto 

os povoamentos mais densos apresentam menores 

danos nos ramos (Figura 28).

Figura 28: Relação entre o IR e a Densidade – Sobreiro
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ÍNDICE DE DANOS NO TRONCO

Os valores moderados do índice de danos no tronco 

do Sobreiro apresentam uma distribuição por manchas 

(Mapa 13). É na freguesia de Ulme que se registam os 

valores mais acentuados.

Os danos no tronco parecem estar relacionados com 

algumas características do local (profundidade do 

solo) e do povoamento (composição, estrutura, estádio 

de desenvolvimento, distribuição e intervenções no 

solo).

Mapa 13: Índice de Danos no Tronco no Sobreiro



76

Prevenção de Riscos Provocados por Agentes Bióticos em Almeirim, Alpiarça e Chamusca

Nos locais com elevada (> 40cm) e pouca (< 10cm) 

profundidade do solo  os danos no tronco  são acentuados, 

nos solos de profundidade média são moderados a 

ligeiros (Figura 29).  

Figura 29: Relação entre o IT e a Profundidade do Solo – Sobreiro
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Nos povoamentos mistos os danos no tronco são 

menores do que quando o Sobreiro aparece em povoa-

mentos puros (Figura 30). 

Figura 30: Relação entre o IT e a Composição – Sobreiro
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Os danos moderados no tronco predominam nos povoa-

mentos irregulares, nos regulares os danos são predo-

minantemente ligeiros ou inexistentes (Figura 31). 

Figura 31: Relação entre o IT e a Estrutura – Sobreiro
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Nos montados adultos e decrépitos predominam os 

povoamentos com danos no tronco moderados, já 

nos povoamentos predominantemente muito jovens e 

jovens os danos são quase inexistentes (Figura 32). 

Figura 32: Relação entre o IT e o Estádio de Desenvolvimento – Sobreiro
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Os povoamentos com distribuição das árvores irregular 

e em manchas apresentam danos no tronco moderados, 

mas nos povoamentos com distribuição homogénea, 

os danos são praticamente inexistentes (Figura 33). 

Figura 33: Relação entre o IT e a Distribuição das Árvores – Sobreiro
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Ainda que o efeito não seja muito evidente, as inter-

venções no solo estão directamente relacionadas 

com a existência de danos moderados no tronco 

(Figura 34).

Figura 34: Relação entre o IT e as Intervenções no Solo – Sobreiro
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ÍNDICE DE ENFRAQUECIMENTO

O índice de enfraquecimento global do Sobreiro apre-

senta uma distribuição uniforme da classe moderado por 

toda a área (Mapa 14), ainda que os valores acentua-

dos predominem nas freguesias de Alpiarça, Ulme, 

Carregueira, Pinheiro Grande, Vale de Cavalos e Parreira. 

O enfraquecimento global do Sobreiro parece estar 

relacionado com algumas características do local 

(profundidade do solo, topografia e exposição) e do 

povoamento (composição, estrutura, estádio de desen-

volvimento, distribuição e intervenções no solo).

Mapa 14: Índice de Enfraquecimento no Sobreiro
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Nos locais com elevada (> 40cm) e pouca (< 10cm) 

profundidade do solo apresentam sempre algum 

enfraquecimento, predominando o moderado. Nos 

solos de profundidade média o enfraquecimento é 

sobretudo ligeiro, não ocorrendo situações de enfra-

quecimento acentuado (Figura 35).

Figura 35: Relação entre o IE e a Profundidade do Solo – Sobreiro
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Figura 36: Relação entre o IE e a Topografia – Sobreiro

É nas situações de vale (Figura 36) que predomina o 

enfraquecimento moderado. Nas restantes situações 

é sobretudo ligeiro.
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É em exposições a Sul (Figura 37) que predomina o 

enfraquecimento moderado. Nas restantes situações 

é sobretudo ligeiro.

Figura 37: Relação entre o IE e a Exposição – Sobreiro
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Nos povoamentos puros predomina o enfraqueci-

mento moderado enquanto nos mistos já predomina 

o ligeiro (Figura 38).

Figura 38: Relação entre o IE e a Composição – Sobreiro
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O enfraquecimento moderado predomina nos povoa-

mentos irregulares, nos povoamentos regulares o enfra-

quecimento é predominantemente ligeiro (Figura 39).

Figura 39: Relação entre o IE e a Estrutura – Sobreiro
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Nos montados decrépitos e adultos predominam os 

povoamentos com enfraquecimento moderado, já 

nos povoamentos predominantemente muito jovens 

e jovens o enfraquecimento é quase inexistente ou 

ligeiro (Figura 40).

Figura 40: Relação entre o IE e o Estádio de Desenvolvimento – Sobreiro
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Nos povoamentos em que a distribuição das árvores 

é irregular o enfraquecimento é moderado, diminui 

no entanto quando o povoamento se encontra em 

manchas, mas nos povoamentos com distribuição 

homogénea apresenta um valor substancialmente 

mais baixo (Figura 41).

Figura 41: Relação entre o IE e a Distribuição das Árvores – Sobreiro
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As intervenções no solo estão directamente relaciona-

das com o enfraquecimento moderado dos povoamentos 

(Figura 42).

Figura 42: Relação entre o IE e as Intervenções no Solo – Sobreiro
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5.1.3. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR AGENTE

No Sobreiro, foram identificadas como principais pragas 

e doenças, a Cobrilha da Cortiça (Coroebus undatus), os 

desfolhadores em geral, o Plátipo (Platypus cylindrus), o 

Carvão do Entrecasco (Biscogniauxia mediterranea) e 

a Fitóftora (Phytophthora spp.).

Parece haver uma relação entre os ataques do Plátipo 

e a presença de Carvão do Entrecasco ainda que seja 

grande a percentagem de povoamentos onde cada 

um dos agentes aparece isoladamente (Figura 43). 

Figura 43: Relação entre Plátipo e Carvão (%)
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DESFOLHADORES

Através da análise dos resultados obtidos (Quadro 18), 

foi detectada a presença de desfolhadores em 99% 

dos percursos realizados, havendo obviamente uma 

sobrevalorização, uma vez que a metodologia utilizada 

só considera o número de árvores com sintomas e 

sinais da presença de desfolhadores mas não quantifica 

o seu ataque na árvore individualmente. A distribuição 

é uniforme por toda a área de estudo (Mapa 15) predo-

minando os ataques muito fortes.

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
0,85%

0,00%

0,64%

0,85%

97,66%

Quadro 18: Intensidade de Ataque (%) de Desfolhadores

Mapa 15: Intensidade de Ataque dos Desfolhadores
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A presença de desfolhadores, parece estar relacio-

nada com algumas características do povoamento 

(densidade) (Figura 44). 

Parece haver uma tendência para os desfolhadores 

diminuírem a sua incidência tanto nos povoamentos 

de densidades baixas como nos de densidade alta.

Figura 44: Relação entre a Intensidade de Ataque dos Desfolhadores e a Densidade
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COBRILHA DA CORTIÇA

Através da análise dos resultados obtidos (Quadro 19) 

foi detectada a presença de Cobrilha em 76% dos 

percursos efectuados. A sua distribuição é uniforme 

predominando os ataques muito fortes, ainda que os 

médios e ligeiros se concentrem em manchas (Mapa 16).

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
24,26%

0,00%

9,15%

12,55%

54,04%

Quadro 19: Intensidade de Ataque (%) de Cobrilha da Cortiça

Mapa 16: Intensidade de Ataque da Cobrilha da Cortiça
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A presença de Cobrilha da Cortiça, parece estar relacio-

nada com algumas características do local (profundidade 

do solo) e do povoamento (composição e estrutura).

Os solos com profundidade média apresentam inten-

sidades de ataque de Cobrilha muito fortes. Diminuindo 

em solo com profundidade elevada e praticamente 

não ocorrendo ataques de Cobrilha nos solos pouco 

profundos (Figura 45).

Figura 45: Relação entre a Intensidade de Ataque da Cobrilha e a Profundidade do Solo
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Parece haver uma tendência para nos povoamentos 

mistos os ataques de Cobrilha serem mais acentuados 

do que nos povoamentos puros, o que de certo modo 

pode estar associado à preferência do insecto por árvores 

em melhor estado fitossanitário (Figura 46). 

Figura 46: Relação entre a Intensidade de Ataque da Cobrilha e a Composição
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Situação semelhante parece ocorrer nos povoamentos 

regulares, onde os ataques de Cobrilha são mais 

acentuados (Figura 47).

Figura 47: Relação entre a Intensidade de Ataque da Cobrilha e a Estrutura
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PLÁTIPO

Através da análise dos resultados obtidos, foi detectada 

a presença de Plátipo em 61% dos percursos efectuados 

(Quadro 20). A sua distribuição é em manchas, verificando-

-se a ocorrência de ataques muito fortes na área ardida 

e em duas manchas de grande dimensão nas freguesias 

de Chouto e Parreira (Mapa 17). 

A presença de Plátipo não apresenta relações com 

nenhuma característica do local nem do povoamento.

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
39,15%

0,00%

24,68%

8,94%

27,23%

Quadro 20: Intensidade de Ataque (%) Plátipo 

Mapa 17: Intensidade de Ataque do Plátipo
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CARVÃO DO ENTRECASCO

Através da análise dos resultados obtidos (Quadro 21), 

foi detectada a presença de Carvão do Entrecasco 

em 50% dos percursos realizados. A sua distribuição 

é em manchas, verificando-se a ocorrência de ataques 

muito fortes na área ardida e em duas manchas de 

grande dimensão nas freguesias de Chouto e Parreira 

(Mapa 18). 

A presença de Carvão do Entrecasco, não apresenta 

relações com características do local e do povoamento.

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
50,21%

0,00%

8,94%

9,79%

31,06 %

Quadro 21: Intensidade de Ataque (%) Carvão do Entrecasco

Mapa 18: Intensidade de Ataque do Carvão do Entrecasco
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FITÓFTORA

Foram identificados 13% percursos para despiste de 

Fitóftora (Quadro 22). A sua distribuição é em manchas, 

predominando nas freguesias de Chouto e Parreira 

(Mapa 19). 

Para despiste da presença de fungos do género 

Phytophthora spp. (Fitóftora) procedeu-se à colheita 

do material infectado, com base nos resultados do 

inventário, em 28 locais mas apenas em três o resultado 

foi positivo.

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
87,02%

0,00%

6,81%

3,40%

2,77%

Quadro 22: Intensidade de Ataque (%) Fitóftora

Mapa 19: Intensidade de Ataque da Fitóftora
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5.1.4. GRAU DE PERIGOSIDADE

De um modo geral notam-se ataques muito fortes de 

desfolhadores, da Cobrilha, do Plátipo e do Carvão 

do Entrecasco (Quadros 23, 24, 25, 26) em toda a 

área de estudo.

Os ataques de desfolhadores não são devidos a uma 

única espécie mas antes ao efeito cumulativo de muitas 

espécies, já que nenhuma delas apresenta índices 

populacionais muito elevados. 
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Mapa 20: Perigosidade dos Desfolhadores 

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

0,85%

0,00%

0,64%

0,85%

97,66%

Classe de Perigosidade     Desfolhadores      

Quadro 23: Classes de Perigosidade - Desfolhadores
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Mapa 21: Perigosidade da Cobrilha da Cortiça

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

Classe de Perigosidade           Cobrilha          
50,21%

0,00%

8,94%

31,06%

9,79%

Quadro 24: Classes de Perigosidade - Cobrilha da Cortiça
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Mapa 22: Perigosidade do Plátipo

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

Classe de Perigosidade          Plátipo
39,15%

0,85%

0,64%

24,47%

34,89%

Quadro 25: Classes de Perigosidade - Plátipo
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Mapa 23: Perigosidade do Carvão

Quadro 26: Classes de Perigosidade - Carvão

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

Classe de Perigosidade          Carvão
24,26%

0,21%

10,85%

12,55%

52,13%
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Mapa 24: Perigosidade da Fitóftora

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

Classe de Perigosidade       Fitóftora
87,02%

0,00%

0,00%

6,81%

6,17%

Quadro 27: Classes de Perigosidade - Fitóftora
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5.2 PINHEIRO BRAVO

O Pinheiro Bravo representa 15% da área de estudo, 

predominando os povoamentos mistos com Sobreiro.

5.2.1 MORTALIDADE

O Pinheiro Bravo apresenta uma mortalidade de 

1,6%, não havendo árvores mortas em 2006, uma 

vez que nos anos de 2004 e 2005 se procedeu ao 

seu corte.

Esta reduzida taxa de mortalidade é de certo modo 

consequência da ausência de agentes bióticos que 

causam mortalidade (por ex. escolitídeos) como se 

poderá observar mais adiante.

    Quadro 28: Mortalidade no Pinheiro Bravo

Total de árvores

N.º de árvores mortas

% de árvores mortas

784

9

1,2

Pinheiro Bravo
2004         2005         2006         TOTAL

1 515

30

2,0

132 2 431

39

1,6

Mapa 25: Percentagem de Árvores Mortas - Pinheiro Bravo
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5.2.2 AVALIAÇÃO GLOBAL DE OUTROS DANOS

A existência de danos no Pinheiro Bravo parece estar 

associada a algumas características do local (n = 7).

A profundidade do solo parece influenciar de modo 

global a existência de danos no Pinheiro Bravo 

(CC=35%, p <0,05, n=97). 

Os povoamentos com densidades compreendidas entre 

300 e 600 árvores parecem apresentar maiores proble-

mas fitossanitários do que os restantes (Figura 49). 

Os pinhais com poucas árvores (< 100) ou com densi-

dades muito elevadas (> 600) na sua maioria não 

apresentam problemas fitossanitários. 

Figura 48: Relação entre a Profundidade do Solo e o Estado Fitossanitário – Pinheiro Bravo

Nas situações de solos com profundidade superior 

a 40 cm e inferior a 10 cm evidencia-se a existência 

de problemas fitossanitários, enquanto nas situações 

médias o pinhal bravo não apresenta problemas fitos-

sanitários (Figura 48). Por outro lado, das características 

do povoamento (n=14) apenas a densidade do povoa-

mento  está relacionada com a existência de parcelas 

com danos (CC=24%, p <0,05, n=97). 

Figura 49: Relação entre a Densidade e o Estado Fitossanitário – Pinheiro Bravo
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A análise dos resultados obtidos nos locais onde 

foram detectados danos (Quadro 29) evidencia que 

43,9% das árvores apresentam um índice de desfolha 

acentuado e muito acentuado. Os danos nas folhas/

agulhas são ausentes em 54,3% dos locais, mas em 

24,8% os danos são acentuados.

Os índices de danos nos ramos e no tronco são de 

um modo geral ligeiros a ausentes, respectivamente 

97,2% e 98,1% das árvores.

O índice de enfraquecimento é de um modo geral ligeiro 

(50,5% das árvores).

O índice de enfraquecimento parece estar directamente 

relacionado com a desfolha e o índice de danos nas 

folhas/agulhas (Figuras 50 e 51).

ID

IF

IR

IT

IE

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Muito Acentuado    Acentuado       Moderado        Ligeiro            Sem
42,9 %

24,8 %

0,0 %

1,9 %

0,0 %

27,6 %

12,4 %

2,9 %

0,0 %

34,3 %

18,1 %

8,6 %

41,0 %

10,5 %

50,5 %

Quadro 29: Quantificação dos Índices no Pinheiro Bravo

10,5 %

54,3 %

56,2 %

87,6 %

15,2 %

Figura 50: Relação entre IE e o IF Figura 51: Relação entre IE e o ID
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ÍNDICE DE DESFOLHA

A desfolha (Mapa 26) apresenta uma distribuição 

concentrada da classe acentuada nas freguesias de 

Parreira, Fazendas de Almeirim, Almeirim, Carregueira, 

Chouto e Raposa, ainda que os valores mais acentua-

dos se concentrem numa pequena mancha na freguesia 

de Chouto. A desfolha parece estar relacionada com a 

profundidade do solo. 

 Mapa 26: Índice de Desfolha no Pinheiro Bravo
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Nos locais com elevada (> 40cm) profundidade do 

solo a desfolha é acentuada, nos solos de profundi-

dade média é predominantemente moderada, sendo 

ligeira em solos pouco profundos (Figura 52).

Figura 52: Relação entre o ID e a Profundidade do Solo – Pinheiro Bravo
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ÍNDICE DE DANOS NAS FOLHAS

O índice de danos nas folhas (IF) apresenta uma distribuição 

uniforme em toda a área (Mapa 27) predominando a 

classe ligeiro a moderado, ainda que os valores acen-

tuados se concentrem em pequenas manchas nas 

freguesias de Chouto, Parreira e Fazendas de Almeirim. 

Os danos nas folhas parecem estar relacionados com 

algumas características do local (profundidade do solo 

e declives) e do povoamento (intervenções no solo).

Mapa 27: Índice de Danos nas Folhas no Pinheiro Bravo
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Nos locais com elevada (> 40cm) e pouca (< 10cm) profun-

didade do solo  os danos nas folhas são acentuados, nos 

solos de profundidade média são moderados a ligeiros 

(Figura 53).

Figura 53: Relação entre o IF e a Profundidade do Solo – Pinheiro Bravo
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São os declives acentuados e sobretudo os muito 

acentuados que apresentam índices de danos nas 

folhas/agulhas acentuados, decrescendo à medida 

que o declive diminui (Figura 54).

Figura 54: Relação entre o IF e o Declive – Pinheiro Bravo
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Figura 55: Relação entre o IF e as Intervenções no Solo – Pinheiro Bravo

As intervenções no solo estão directamente relacio-

nadas com a existência de danos acentuados nas 

folhas/agulhas (Figura 55).
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ÍNDICE DE DANOS NOS RAMOS

O índice de danos nos ramos (IR) apresenta uma distri-

buição uniforme em toda a área (Mapa 28) predominando 

a classe ligeiro a moderado, ainda que os valores 

moderados se concentrem em pequenas manchas 

nas freguesias de Vale de Cavalos e Parreira. O índice 

de danos nos ramos parece estar relacionado com 

algumas características do povoamento (composição e 

distribuição das árvores).

Mapa 28: Índice de Danos nos Ramos do Pinheiro Bravo
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Os povoamentos mistos na sua maioria não apresentam 

danos nos ramos enquanto nos puros predominam 

os danos ligeiros (Figura 56). 

Figura 56: Relação entre o IR e a Composição – Pinheiro Bravo
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Uma distribuição homogénea das árvores parece favo-

recer o não aparecimento de danos nos ramos, enquanto 

se a distribuição das árvores for em mancha a proba-

bilidade de ocorrência deste tipo de danos é maior 

(Figura 57).

Figura 57: Relação entre o IR e a Distribuição das Árvores – Pinheiro Bravo



Prevenção de Riscos Provocados por Agentes Bióticos em Almeirim, Alpiarça e Chamusca

119

ÍNDICE DE DANOS NO TRONCO

O índice de danos no tronco (IT) apresenta uma distribuição 

uniforme em toda a área. Verificando-se a existência 

de uma mancha na freguesia de Chouto com índice 

acentuado (Mapa 29). Aparentemente não há relações 

com características do local e do povoamento.

Mapa 29: Índice de Danos no Tronco no Pinheiro Bravo
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ÍNDICE DE ENFRAQUECIMENTO

O índice de enfraquecimento (IE) apresenta uma distri-

buição moderada por manchas estando presente em 

todas as freguesias (Mapa 30). 

O índice de enfraquecimento parece estar relacionado 

com algumas características do local (profundidade 

do solo e declive) e do povoamento (composição e 

intervenções no solo).

Mapa 30: Índice de Enfraquecimento no Pinheiro Bravo
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Nos locais com elevada (> 40cm) e pouca (< 10cm) 

profundidade do solo  o enfraquecimento é moderado, 

nos solos de profundidade média é ligeiro (Figura 58).

Figura 58: Relação entre o IE e a Profundidade do Solo – Pinheiro Bravo



122

Prevenção de Riscos Provocados por Agentes Bióticos em Almeirim, Alpiarça e Chamusca

Nos declives mais acentuados o enfraquecimento é 

moderado e ligeiro nas situações mais planas (Figura 59).

Figura 59: Relação entre o IE e o Declive – Pinheiro Bravo
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Os povoamentos puros apresentam sobretudo um 

enfraquecimento moderado, os povoamentos mistos 

um enfraquecimento ligeiro (Figura 60).

Figura 60: Relação entre o IE e a Composição – Pinheiro Bravo

IE
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Os pinhais com intervenções no solo apresentam 

enfraquecimento moderado (Figura 61).

Figura 61: Relação entre o IE e as Intervenções no Solo – Pinheiro Bravo
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5.2.3 AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR AGENTE

No Pinheiro Bravo os agentes mais relevantes iden-

tificados na área de estudo foram a Thaumetopoea 

pityocampa (Processionária) e os escolitídeos, nomea-

damente o Pissodes castaneus (Gorgulho Pequeno do 

Pinheiro), o Orthotomicus erosus (Bóstrico Pequeno), 

o Tomicus piniperda (Hilésina) e o Ips sexdentatus 

(Bóstrico grande).  

ESCOLITíDEOS
Orthotomicus erosus

Através da análise dos resultados obtidos, foi detecta-

da a presença de Orthotomicus erosus em 4,76% 

dos percursos, com intensidades fortes e muito fortes 

(Quadro 30). A sua distribuição está concentrada em 

duas manchas diferentes, uma de maiores dimensões 

na freguesia de Chouto e outra de menores dimensões 

na freguesia de Fazendas de Almeirim (Mapa 31).

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
95,24%

0,00%

0,00%

1,9%

2,86%

Quadro 30: Intensidade de Ataque (%) Orthotomicus erosus 

Mapa 31: Intensidade de Ataque do Orthotomicus erosus
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A presença de Orthotomicus erosus não apresenta 

relações com nenhuma característica do local nem 

do povoamento.

Tomicus piniperda/Ips sexdentatus

O Tomicus piniperda/Ips sexdentatus foi identificado 

em 3,81% dos percursos efectuados, dos quais 2,86% 

com intensidade muito forte (Quadro 31), nas freguesias 

de Chouto, Fazendas de Almeirim e Parreira (Mapa 32). 

A presença de Tomicus piniperda/Ips sexdentatus não 

apresenta relações com nenhuma característica do local 

nem do povoamento.

Pissodes castaneus

Apenas foi identificado 1 percurso com Pissodes 

castaneus, na freguesia de Parreira, com um ataque 

muito perigoso. A presença de Pissodes castaneus 

não apresenta relações com nenhuma característica 

do local nem do povoamento.

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
94,29%

0,00%

1,9%

0,95%

2,86%

Quadro 31: Intensidade de Ataque (%) Tomicus piniperda/Ips sexdentatus 

Mapa 32: Intensidade de Ataque do Tomicus piniperda/Ips sexdentatus
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PROCESSIONÁRIA

Foram identificados em 70% dos percursos realizados, 

a presença de Processionária (Quadro 32), sendo as 

freguesias afectadas, Carregueira, Ulme, Vale de Cava-

los, Chouto, Fazendas de Almeirim, Raposa e Parreira 

(Mapa 33). A presença de processionária, parece estar 

relacionada com a profundidade do solo.

Sem

Ligeira 

Média

Forte 

Muito forte 

Intensidade de Ataque
30,48%

0,00%

5,71%

10,48%

53,33%

Quadro 32: Intensidade de Ataque (%) Processionária no Pinheiro Bravo 

Mapa 33: Intensidade de Ataque da Processionária no Pinheiro Bravo
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Os solos pouco profundos apresentam intensidades de 

ataque de Processionária fortes e muito fortes enquanto 

que nos solos profundos verifica-se um grande número de 

povoamentos sem ataques de Processionária (Figura 62).

Figura 62: Relação entre a Intensidade de Ataque da Processionária no Pinheiro Bravo e a Profundidade do Solo
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5.2.4. GRAU DE PERIGOSIDADE

Na área em questão, como se verificou na mortalidade, 

os danos causados por escolitídeos (Orthotomicus 

erosus, Tomicus piniperda/Ips sexdentatus) são escas-

sos ou nulos, apenas nalgumas manchas das freguesias 

de Chouto e Fazendas de Almeirim se detectaram alguns 

ataques considerados perigosos ou muito perigosos, 

onde se deverão tomar medidas de controle das popu-

lações destes agentes (Mapas 34 e 35).

Mapa 34: Perigosidade do Orthotomicus erosus

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

94,24%

0,00%

0,00%

0,00%

4,76%

Classe de 
Perigosidade

Orthotomicus 
erosus

Quadro 33: Classes de Perigosidade Orthotomicus erosus
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Mapa 35: Perigosidade do Tomicus piniperda/Ips sexdentatus

Quadro  34: Classes de Perigosidade Tomicus piniperda/Ips sexdentatus

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

Tomicus piniperda/Ips 
sexdentatus

94,29%

0,00%

0,00%

1,90%

3,81%

Classe de 
Perigosidade
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Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

No caso da Processionária, os seus ataques incidem 

em cerca de 70% dos povoamentos avaliados (Qua-

dro 35), predominando os ataques perigosos, apresen-

tando uma distribuição uniforme em toda a área de 

pinhal, concentrando-se nas freguesias da Carregueira, 

Chouto, Fazendas de Almeirim e Raposa (Mapa 36). 

Devendo ser accionados nos locais com ataques 

muito fortes medidas de controle deste agente .

Classe de 
Perigosidade

30,48%

0,00%

15,24%

50,48%

3,81%

Processionária

Mapa 36: Perigosidade da Processionária no Pinheiro Bravo

Quadro 35: Classes de Perigosidade Processionária
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5.3 PINHEIRO MANSO
O Pinheiro Manso representa 4% área de estudo, tendo 

vindo a adquirir alguma importância com novas plantações 

ao abrigo do Plano de Desenvolvimento Florestal e da 

Medida Florestação de Terras Agrícolas. 

5.3.1. MORTALIDADE
Os povoamentos de pinhal manso da região não 

apresentam problemas fitossanitários significativos o 

que é realçado pela ausência de casos de mortalidade, 

apenas em dois percursos se verificaram casos de 

mortalidade muito reduzidos (0,3%). 

5.3.2. AVALIAÇÃO GLOBAL DE OUTROS DANOS
A existência de danos no Pinheiro Manso parece estar 

associada a algumas características do local (n = 7).

A profundidade do solo parece influenciar de modo 

global a existência de danos no Pinheiro Manso 

(CC=43%, p <0,05, n=29). Nas situações de solos 

com profundidade superior a 40 cm evidencia-se a 

existência de problemas fitossanitários, enquanto 

nas situações médias o pinhal manso não apresenta 

problemas fitossanitários. Não foram efectuados 

percursos em solos com profundidades inferiores a 10 

cm (Figura 63).

Por outro lado, das características do povoamento (n=14) 

apenas a composição está relacionada com a existência 

de parcelas com danos (CC=51%, p <0,05, n=29).

Nos povoamentos puros evidencia-se a existência de 

problemas fitossanitários (Figura 64).     

Figura 63: Relação entre a Profundidade do Solo e o Estado Fitossanitário – Pinheiro Manso Figura 64: Relação entre a Composição e o Estado Fitossanitário – Pinheiro Manso
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A análise dos resultados obtidos através dos percursos 

efectuados nos locais onde foram detectados danos 

(Quadro 36) evidencia que 37,9% das árvores apre-

sentam um índice de desfolha acentuado. A desfolha 

é ausente em 13,8% dos locais, mas em 48,3% é ligeira 

a moderada.

Os danos das folhas/agulhas são ausentes em 41,4% 

dos percursos efectuados, mas em 55,1% os danos 

são acentuados a moderados. Os índices de danos 

nos ramos e no tronco são, sobretudo ligeiros (62,1%) 

e ausentes (72,4%), respectivamente.

O índice de enfraquecimento é de um modo geral ligeiro 

a ausente (58,8% das árvores). O índice de enfraque-

cimento parece estar directamente relacionado com a 

desfolha (Figura 65).

ID

IF

IR

IT

IE

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Muito Acentuado    Acentuado       Moderado        Ligeiro            Sem
37,9 %

24,1 %

0,0 %

3,4 %

0,0 %

13,8 %

31,0 %

10,3 %

6,9 %

41,4 %

34,5 %

3,4 %

62,1 %

17,2 %

27,6 %

Quadro 36: Quantificação dos Índices no Pinheiro Manso

13,8 %

41,4 %

27,6 %

72,4 %

31,0 %

Figura 65: Relação entre o IE e o ID
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ÍNDICE DE DESFOLHA

A desfolha (Mapa 37) apresenta uma distribuição em 

manchas concentradas, das classes moderado a 

acentuado nas freguesias de Vale de Cavalos, Parreira 

e Chouto. A desfolha parece estar relacionada com 

algumas características do local (profundidade do 

solo) e do povoamento (composição e estrutura).

Mapa 37: Índice de Desfolha no Pinheiro Manso
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Nos locais com elevada profundidade do solo (>40cm) 

a desfolha é acentuada, nos solos de profundidade mé-

dia é predominantemente moderada a ligeira (Figura 66). 

Figura 66: Relação entre o ID e a Profundidade do Solo – Pinheiro Manso
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Nos povoamentos puros predomina a desfolha acen-

tuada, enquanto que nos povoamentos mistos já não 

se verifica desfolha (Figura 67).

Figura 67: Relação entre o ID e a Composição – Pinheiro Manso



Prevenção de Riscos Provocados por Agentes Bióticos em Almeirim, Alpiarça e Chamusca

137

A desfolha acentuada predomina nos povoamentos 

irregulares, nos povoamentos regulares a desfolha é 

sobretudo ligeira (Figura 68).

Figura 68: Relação entre o ID e a Estrutura – Pinheiro Manso
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ÍNDICE DE DANOS NAS FOLHAS

O índice de danos nas folhas (IF) apresenta uma distri-

buição (Mapa 38) em pequenas manchas, das classes 

moderado a acentuado, nas freguesias de Chouto, 

Parreira e Vale de Cavalos. O Índice de danos nas 

folhas parece estar relacionado com algumas caracte-

rísticas do local (profundidade do solo e declives) e do 

povoamento (intervenções no solo).

Mapa 38: Índice de Danos nas Folhas no Pinheiro Manso
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Nos locais com elevada (> 40cm) profundidade do solo 

os danos nas folhas são moderados a acentuados, 

sendo praticamente inexistentes nos solos de profun-

didade média (Figura 69).

Figura 69: Relação entre o IF e a Profundidade do Solo – Pinheiro Manso
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Nos povoamentos puros predominam danos acen-

tuados a moderados enquanto nos mistos os danos 

são praticamente inexistentes ou ligeiros (Figura 70). 

Figura 70: Relação entre o IF e a Composição – Pinheiro Manso
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Figura 71: Relação entre o IF e a Estrutura – Pinheiro Manso

Os danos nas folhas moderados a  acentuados predo-

minam nos povoamentos com estrutura irregulares, nos 

regulares os danos são predominantemente inexistentes.
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Figura 72: Relação entre o IF e as Intervenções no Solo – Pinheiro Manso

Os povoamentos com intervenção apresentam sempre 

danos, predominando os acentuados. Nos povoamen-

tos sem intervenção aparecem ambos os casos, sem 

danos e com danos acentuados a moderados (Figura 72).



Prevenção de Riscos Provocados por Agentes Bióticos em Almeirim, Alpiarça e Chamusca

143

ÍNDICE DE DANOS NOS RAMOS

O índice de danos nos ramos (IR) apresenta uma distri-

buição em pequenas manchas, da classe moderado, 

nas freguesias de Chouto, Parreira e Vale de Cavalos 

(Mapa 39). Não apresentando relações com caracterís-

ticas do local e do povoamento.

Mapa 39: Índice de Danos nos Ramos no Pinheiro Manso
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ÍNDICE DE DANOS NO TRONCO

O índice de danos no tronco (IT) é praticamente 

nulo em toda a área de pinhal manso ainda que 

em pequenas manchas, nas freguesias de Vale de 

Cavalos, Chouto e Parreira, se tenha verificado valores 

na ordem de moderado a acentuado (Mapa 40). 

Mapa 40: Índice de Danos no Tronco no Pinheiro Manso
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ÍNDICE DE ENFRAQUECIMENTO

O índice de enfraquecimento (IE) apresenta uma distri-

buição em manchas, nas classes moderado a ligeiro, 

nas freguesias de Chouto, Vale de Cavalos e Parreira 

(Mapa 41). O índice de enfraquecimento parece estar 

relacionado com algumas características do local (pro-

fundidade do solo) e do povoamento (composição e 

estrutura).

Mapa 41: Índice de Enfraquecimento no Pinheiro Manso
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Nos locais com elevada (> 40cm) profundidade do solo 

o enfraquecimento é moderado, nos solos de profun-

didade média é predominantemente ligeiro (Figura 73).

Figura 73: Relação entre o IE e a Profundidade do Solo – Pinheiro Manso
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Os povoamentos puros apresentam sobretudo um 

enfraquecimento moderado, os povoamentos mistos 

não apresentam enfraquecimento ou então é ligeiro 

(Figura 74).

Figura 74: Relação entre o IE e a Composição – Pinheiro Manso
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Figura 75: Relação entre o IE e a Estrutura – Pinheiro Manso

O enfraquecimento moderado predomina nos povoa-

mentos irregulares, nos povoamentos regulares, o enfra-

quecimento é predominantemente ligeiro (Figura 75).
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5.3.3. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR AGENTE

No Pinheiro Manso o agente mais relevante identificado 

na área de estudo foi a Processionária (Thaumetopoea 

pityocampa). 

PROCESSIONÁRIA
Em 11% dos percursos realizados (Quadro 37) foi identi-

ficada a presença de Processionária (Thaumetopoea 

pityocampa) com ataques muito fortes na freguesia de 

Chouto (Mapa 42). A presença de Processionária não 

apresenta relações com nenhuma característica do local 

nem do povoamento.

Sem

Ligeira

Média

Forte 

Muito Forte 

89,29%

0,00%

0,00%

0,00%

10,71%

Intensidade de Ataque 

Quadro 37: Intensidade de Ataque (%) Processionária

Mapa 42: Intensidade de Ataque da Processionária no Pinheiro Manso
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5.3.4. GRAU DE PERIGOSIDADE

A Processionária incide em 11% dos povoamentos 

avaliados com ataques perigosos na freguesia de Chouto. 

Nos locais onde foi detectada a existência de ataques 

fortes de Processionária deverá ser accionada uma 

estratégia de controlo adequada aos povoamentos 

em questão.

Sem

Ligeiramente perigoso

Medianamente perigoso

Perigoso

Muito Perigoso

89,29%

0,00%

0,00%

10,71%

0,00%

Classe de Perigosidade

Quadro 38: Classe de Perigosidade da Processionária

Mapa 43: Perigosidade da Processionária no Pinheiro Manso
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5.4. DEFINIÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA 
DE TRATAMENTO

Para a definição de uma estratégia de controlo em 

Portugal, podem ser preconizados alguns meios de 

luta (química, biotécnica e cultural), apesar do reduzido 

número de alternativas disponíveis para o controlo 

das populações de pragas e doenças na floresta.

 

Poderá optar-se pelo fomento do parasitismo natural 

ou pela introdução de espécies específicas de parasi-

toídes e predadores ou ainda pela utilização de meios 

de luta microbiológica ou química. Porém, tanto os 

meios de luta biotécnica (instalação de armadilhas 

iscadas com feromonas ou substâncias atractivas) 

como os meios de luta cultural (intervenção directa 

no ecossistema florestal) deverão ser as estratégias 

mais adequadas. 

De qualquer modo, os meios de luta a aplicar terão 

que ser adaptados ao agente em questão, à espécie 

florestal, ao tipo de órgão atacado, à idade da árvore 

e à época do ano. Qualquer intervenção deve ainda 

realizar-se de acordo com a legislação em vigor.

Os diferentes meios de luta podem, e devem, ser utili-

zados em conjunto de maneira a complementarem a 

sua acção e aumentar a eficácia.
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Retirar os ninhos com lagartas;

Armadilhas iscadas com feromonas para capturar os machos e tratamento com Bacillus thurigiensis;

Destruição das posturas;

Aplicação de diflubenzurão e de insecticidas à base de Bacillus thuringiensis;

Captura de machos por meio de armadilhas iscadas com feromona sexual;

Cortar e destruir os raminhos com posturas;

Cortar e queimar as teias com lagartas;

Tratamento com Bacillus thurigiensis;

Aplicação de Bacillus thurigiensis (deve fazer-se antes da penetração das lagartas nos gomos);

Não existem. Como medidas preventivas é aconselhável o uso de boas práticas silvícolas, favorecendo 

o desenvolvimento da copa, tal como a diminuição das copas e da altura do decortiçamento;

Não existem. Como prevenção aconselha-se manter boas condições sanitárias no descortiçamento, 

fertilizações do solo e remoção rápida das árvores atacadas;

Aplicações do fungicida sistémico fosetil-alumínio ao solo;

Não existem. Como prevenção: desinfecção dos ramos mortos da árvore que permaneçam no solo;

A incidência do fungo está associada a árvores enfraquecidas pelo que, a prevenção da doença 

depende de práticas culturais correctas que permitam a manutenção do vigor das árvores.

Quadro 39: Plano de Tratamento – Sobreiro

Portésia 

(Euproctis chrysorrhoea)

Lagarta do Sobreiro 

(Lymantria dispar)

Lagarta de Libré

(Malacasoma neustria)

Burgo (Tortix viridiana)

Cobrilha da Cortiça 

(Coroebus undatus)

Plátipo (Platypus cylindrus)

Doença da Tinta (Phytophthora spp.)

Carvão do Entrecasco 

(Biscogniauxia mediterranea)

Praga ou Doença Método

Sobreiro

Meses
1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
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Quadro 40: Plano de Tratamento – Pinheiros

Aplicação de diflubenzurão e de insecticidas à base de Bacillus Thuringiensis;

Destruição mecânica dos ninhos, com esmagamento ou queima dos mesmos;

Captura das lagartas através de cintas que se colocam à volta do tronco, numa extensão de 0,5 a 1 m, 

constituídas por plástico ou papel embebido com cola inodora à base de poliisolbutadieno; 

Destruição mecânica das lagartas;

Remoção mecânica e destruição das pinhas atacadas com lagartas durante a colheita;

Remoção mecânica e destruição das pinhas atacadas com lagartas durante a colheita;

Eliminação das árvores atacadas;

Armadilhas de toros para captura de adultos;

Eliminação das árvores atacadas;

Armadilhas de toros para captura de adultos;

Eliminação das árvores atacadas;

Armadilhas de toros para captura de adultos;

Destruição das árvores atacadas, em caso de pequenos focos;

Armadilhas de troncos e ramos;

Armadilhas de toros para captura de adultos, com feromonas;

Aplicação de fungicida durante o período de libertação de esporos.

Processionária do Pinheiro 

(Thaumetopoea pityocampa)

Gorgulho das Pinhas 

(Pissodes validirostis)

Lagarta das Pinhas 

(Dioryctria mendacella)

Bóstrico Pequeno

(Orthotomicus erosus)

Bóstrico Grande 

(Ips sexdentatus)

Hilésina

(Tomicus piniperda)

Gorgulho Pequeno do Pinheiro 

(Pissodes castaneus)

Piral do Tronco 

(Dioryctria sylvestrella)

Doença da Vermelhidão das Folhas 

(Lophodermium seditiosum)

Praga ou Doença Método

Pinheiros

Meses
1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
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6. CONCLUSÕES 

Os povoamentos florestais da área de estudo apresentam 

de forma geral um índice de enfraquecimento mode-

rado a ligeiro. Apenas para o Sobreiro se encontram 

situações mais preocupantes, sobretudo na área ardi-

da de 2003, onde se verificou uma mortalidade média 

anual de 5,1% e onde a presença de agentes bióticos 

nocivos é evidente.

No montado de sobro, as árvores apresentam de 

um modo geral um índice de desfolha acentuado e 

muito acentuado (51% das árvores) que acompanha 

de certo modo o índice de danos nas folhas (41,2% 

das árvores).

Os índices de danos nos ramos e no tronco, em 

84% das árvores, são de um modo geral moderados 

a ligeiros.

Dos agentes bióticos identificados os desfolhadores, 

(99% das árvores), a Cobrilha (76 % das árvores), o    

(61% das árvores) e o Carvão do Entrecasco (50% das 

árvores) são aqueles que provocam maiores danos. 

Tanto os desfolhadores como a Cobrilha da Cortiça 

apresentam ataques muito fortes de forma uniforme 

por toda a área de estudo. 

Por outro lado, parece haver uma relação entre os ata-

ques de Plátipo e a presença de Carvão do Entrecasco, 

ainda que seja grande a percentagem de povoamentos 

onde cada um dos agentes aparece isoladamente, 

verificando-se os ataques muito fortes na área ardida 

de 2003 e em duas outras manchas nas freguesias de 

Chouto e Parreira. 
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As características do local parecem nalguns casos 
ajudar a compreender esta situação de perda de vigor 
do montado, nomeadamente:

1 - Nos locais com elevada e pouca profundidade de 

solo os povoamentos de montado de sobro apresen-

tam enfraquecimentos predominantemente moderados, 

resultado dos danos existentes na copa (ID e IF) e no 

tronco (IT). Os ataques de Cobrilha da Cortiça aparecem 

sobretudo em solos com profundidades médias, e em 

povoamentos que não evidenciam uma situação de 

perda de vigor (enfraquecimento ligeiro), ou seja, em 

melhor estado fitossanitário.

2 - Nos vales e cumeadas, o montado evidencia proble-

mas fitossanitários, sobretudo em situações de vale 

onde predomina o enfraquecimento moderado e as 

desfolhas acentuadas. 

3 - Nas situações de encosta a exposição sul é aquela 

onde se notam maiores problemas de enfraquecimento 

do montado predominando as desfolhas acentuadas.

Também algumas características do povoamento e da 
sua gestão podem agravar as situações de perda de 
vigor do Sobreiro. Assim:

1 - Os montados puros evidenciam um enfraquecimento 

moderado, associado a danos moderados a acentua-

dos da copa (ID e IE) e do tronco (IT) em oposição aos 

montados consociados com outras espécies florestais.

2 - Os montados mistos por apresentarem situações 

melhores de vigor são mais facilmente atacados pela 

Cobrilha da Cortiça.

3 - Povoamentos mais densos apresentam meno-

res danos nos ramos. Os ataques de desfolhadores 

também estão relacionados com a densidade dos 

povoamentos já que a sua incidência diminui tanto 

nos povoamentos de densidades baixas como nos 

de densidade alta.
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7 - Povoamentos que sofreram intervenções no solo 

parecem manifestar maior perda de vigor das árvores, 

que se manifesta pelo aparecimento de danos acen-

tuados na copa e moderados no tronco.

O Pinheiro Bravo apresenta uma mortalidade de 1,6%, 

não havendo árvores mortas em 2006, uma vez que 

nos anos de 2004 e 2005 se procedeu ao seu corte.

De modo geral, os Pinheiros apresentam um índice 

de desfolha moderada a acentuada (70% das árvores) 

que mais uma vez acompanha o índice de danos nas 

agulhas. É de realçar que em mais de 54% dos casos 

não se verificam danos nas agulhas.

Os danos nos ramos e tronco são de um modo geral 

ligeiros a ausentes, respectivamente, 97,2% e 98% 

das árvores.

Dos agentes bióticos é a Processionária (insecto des-

folhador) aquele cujas populações atingem níveis peri-

gosos (51 % das árvores) e cujos ataques se repartem 

por uma grande área de pinhal, sendo as freguesias 

mais afectadas a Carregueira, Ulme, Vale de Cavalos, 

Chouto, Fazendas de Almeirim, Raposa e Parreira. 

4 - Nos povoamentos de estrutura irregular, com árvo-

res de diferentes idades, o enfraquecimento é moderado 

resultado da diminuição de danos na copa e no tronco. 

Os ataques de Cobrilha também são menores nestes 

povoamentos ao contrário do que é verificado quando 

os povoamentos são constituídos por árvores predo-

minantemente com a mesma idade.

5 - Nos povoamentos “ Muito jovem” e “Jovem” não 

se notam grandes problemas de enfraquecimento. 

Os problemas fitossanitários começam a ocorrer nos 

povoamentos de meia-idade atingindo o seu máximo 

na fase adulta e/ou decrépitos, principalmente devido 

ao aparecimento de danos acentuados na copa e 

moderados no tronco.

6 - A distribuição irregular das árvores parece também 

aumentar a perda de vigor do montado que se mani-

festa essencialmente pelo aumento de danos acentuados 

nas folhas e moderados no tronco. Nos povoamentos 

em manchas ou regulares ocorrem menores situa-

ções de perda de vigor das árvores.
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As características do local parecem nalguns casos 
ajudar a compreender a falta de vigor dos povoamentos 
de Pinheiro Bravo, nomeadamente:

1- Em solos com profundidade inferior a 10 cm e supe-

rior a 40 cm predominam povoamentos com danos, 

sobretudo nas agulhas (IF) e com enfraquecimentos 

moderados. No caso particular dos solos com pro-

fundidade inferior a 10 cm os danos nas agulhas são 

acentuados devido aos ataques fortes e muito fortes 

de Processionária.

2 - Em declives acentuados e muito acentuados o 

enfraquecimento é moderado devido à existência de 

danos nas folhas.

Também algumas características do povoamento e da 
sua gestão podem agravar as situações de perda de 
vigor do Pinheiro Bravo. Assim:

1 - Os povoamentos puros na sua maioria não apre-

sentam danos nos ramos e evidenciam um enfraque-

cimento ligeiro, enquanto que nos mistos pode ser 

detectado um enfraquecimento moderado em parte 

associado aos danos ligeiros nos ramos.

2 - Os povoamentos com densidades compreendidas 

entre 300 e 600 árvores parecem apresentar maiores 

problemas fitossanitários do que os restantes. Os pinhais 

com poucas árvores (< 100) ou com densidades muito 

elevadas (> 600) na sua maioria não apresentam pro-

blemas fitossanitários. 

3 - Uma distribuição homogénea das árvores parece 

favorecer o não aparecimento de danos nos ramos, 

enquanto se a distribuição das árvores for em mancha 

a probabilidade de ocorrência deste tipo de danos é 

maior.

4 - Os pinhais com intervenções no solo apresentam 

enfraquecimentos moderados associados a danos 

acentuados nas agulhas.
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Os povoamentos de pinhal manso da região não 

apresentam problemas fitossanitários significativos o 

que são realçados pela ausência de mortalidade.

Das poucas árvores que apresentam problemas fitos-

sanitários, 37,9% apresentam desfolhas acentuadas, 

o que acompanha de certo modo o índice de danos 

nas agulhas com 24,1% das árvores com danos 

acentuados.

Os índices de danos nos ramos e no tronco são ligeiros 

(62,1% das árvores) no primeiro caso e ausentes 

(72,4% das árvores) no segundo caso.

Dos agentes bióticos, a Processionária é o mais relevante 

na área de pinhal manso avaliada, tendo sido identi-

ficada em 11% dos percursos realizados, todos com 

ataques muito fortes.

Os problemas fitossanitários ocorrem em solos com 

profundidade superior a 40 cm, onde o enfraque-

cimento dos povoamentos é moderado resultado 

dos danos na copa (ID e IF).

As características do povoamento e a sua gestão 
parecem nalguns casos ajudar a compreender a falta 
de vigor dos povoamentos de Pinheiro Manso, nomea-
damente:

1- É nos povoamentos puros que surgem os proble-

mas fitossanitários, com enfraquecimento moderado 

resultado dos danos na copa (ID e IF).

2- O enfraquecimento moderado predomina nos povoa-

mentos com estrutura irregular, ou seja, povoamentos 

com árvores de diferentes idades, devido à ocorrência 

de desfolhas acentuadas.

Nos locais onde foram identificados agentes bióticos 

deverão ser accionados os meios de controlo e/ou 

monitorização adequados ao povoamento em questão. 

Nos povoamentos onde o enfraquecimento é visível 

e a causa não foi identificada deverá ser efectuada 

uma análise mais profunda, tendo sempre em conside-

ração as características do local, do povoamento e 

gestão que parecem ajudar a compreender a falta de 

vigor, factores estes que deverão ser tidos em conta 

na gestão das explorações, nomeadamente nas novas 

plantações.
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