
Destaques 

INCÊNDIOS: previna o apa-
recimento de pragas 

Caso tenha uma área florestal afetada por 
um incêndio, tome as seguintes medidas:  

 remova o material de risco (árvores 
total ou parcialmente queimadas, inclu-
indo sobrantes); 

 no abate das árvores deve realizar o 
corte o mais junto ao solo possível, 
deixando a menor área de toiça, de 
modo a reduzir a colonização de inse-
tos xilófagos e outras pragas;  

 monitorize os povoamentos adjacentes 
às áreas ardidas, com vista à deteção 
precoce de focos de infestação e à sua 
rápida eliminação;  

 proceda à instalação e monitorização 
de armadilhas iscadas com feromonas, 
no interior das áreas afetadas e na sua 
bordadura;  

 caso as árvores se encontrem em carre-
gadouro, mantenha-as o menor tempo 
possível. Se permanecerem por mais de 
15 dias no período de abril a outubro, 
descasque-as e/ou sujeite-as a molha 
permanente, à aplicação de inseticida 
ou à utilização de uma rede inseticida, 
devidamente autorizada pela DGAV; e 

 consulte as organizações de produtores 
florestais locais e planeie as novas ar-
borizações e manutenções de acordo 
com as regras de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios e da boa prática fitos-
sanitária. 

 NMP: monitorização e controlo  
Decorrem,  no território continental, as 
ações de prospeção e monitorização de 
NMP, do seu inseto vetor e de outras 
pragas e a eliminação de coníferas hospe-
deiras com sintomas de declínio na Zona 
Tampão, em substituição dos seus titula-
res e responsáveis (pelo ICNF, I.P. ou por 
empresas contratadas por este instituto). 
Colabore e facilite o acesso à sua proprie-
dade. Para mais informações contacte os 
serviços desconcentrados do ICNF, I.P. 
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Broca-do-freixo: Agrilus planipennis  
A espécie Agrilus planipennis, originária do Este da Ásia, é conhecida pela sua 
atividade perfuradora da madeira de árvores do género Fraxinus L., sendo tam-
bém designada por broca-do-freixo. Estes insetos provocam danos que implicam 
significativas perdas económicas e ambientais, afetando a sobrevivência de mui-
tas espécies de freixos e dos próprios ecossistemas (em Portugal destaca–se a 
espécie F. angustifólia como a mais cultivada, existindo também como ornamen-
tais F. excelsior e F. ornus). Só nos EUA, nos últimos 10 anos, destruiu mais de 30 
milhões de árvores florestais e 
ornamentais. Este inseto foi 
também detetado na região de 
Moscovo em 2003, tendo alar-
gado a sua dispersão ao longo 
dos anos. Em 2016 foi detetado 
a cerca de 250Km de Moscovo e 
prevê-se que em 2020 atinja a 
fronteira com a Europa. Por esse 
motivo, este inseto consta da 
lista A1 da OEPP, onde se en-
quadram os organismos de qua-
rentena inexistentes na União Europeia.                       Fonte:  Hannes Krehan 

Os insetos adultos possuem um corpo estreito 
e alongado (comprimento: 8,5 - 14 mm e lar-
gura: 3,1 – 3,4 mm), em forma de cunha, de 
cor metalizada, em tons verdes e azulados, 
glabro e com cabeça achatada e olhos com-

postos reniformes em tons de bronze.  

Fonte: David Cappaert, Bugwood.org 

Esta praga apresenta geralmente uma geração anual, podendo alguns indivíduos, 
levar 2 anos para completar uma geração. Quando os insetos têm um ciclo uni-
voltino, a larva passa o inverno na câmara pupal, ocorrendo a pupação em abril-
maio. A emergência do adulto dá-se cerca de 3 semanas mais tarde, permane-
cendo o adulto sob a casca durante 1 a 2 semanas, após o que emerge através de 
um furo com 3 a 4 mm, em forma de “D”. No caso do ciclo ser semivoltino, a 
larva hiberna no câmbio, retomando a atividade alimentar em abril e completan-
do o seu desenvolvimento no fim do verão. É a atividade alimentar das larvas no 
câmbio que provoca os danos severos que podem conduzir à morte das árvores.  
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Os freixos desempenham um importante papel nos ecossistemas florestais, 
nomeadamente nas zonas ribeirinhas e nas áreas urbanas como árvore de orna-
mento e em parques e jardins. A ação dos agentes bióticos nocivos pode com-
prometer a sustentabilidade económica e, neste caso, essencialmente ecológi-
ca, destas espécies.  

É por isso fundamental que seja disponibilizada informação sobre as pragas que 
podem afetar os freixos, nomeadamente aquelas que não existem na União 
Europeia, como o inseto Agrilus planipennis, mas que representam um risco 
considerável para a vitalidade das árvores e que são objeto de imperativos le-
gais com vista à sua deteção precoce.  

Moscovo 

Saiba mais 

2009 

Em foco 

2013 

https://gd.eppo.int/taxon/AGRLPL


Despacho n.º 5696/2017, de 29 de junho, cria a Comissão de Acompanhamento, Prevenção e Combate à Vespa das Ga-
lhas do Castanheiro, com a missão de conceber e implementar uma estratégia a nível nacional de prevenção e combate à 
praga Dryocosmus kuriphilus, através duma abordagem integrada e multidisciplinar, que integre o plano de controlo ofi-
cial e promova a sua articulação com medidas adicionais de amplitude nacional com cariz operacional e legislativa. 

 Diplomas legais recentes 

+ 

O inseto Agrilus planipennis não existe na União Europeia (UE), encontrando-se  sujeito a 
ações de prospeção e inspeção à importação das espécies hospedeiras (Fraxinus L.), na medi-
da em  que a sua dispersão a grandes distâncias se pode efetuar através da circulação de 
plantas ou de produtos de madeira (toros, embalagens e madeira para queima ou estilhaça-
da) provenientes essencialmente da Rússia, China, Coreia, Japão, Canadá ou EUA. Com a 
prospeção e inspeção às importações pretende-se evitar a sua introdução na UE ou permitir 
um controlo eficaz assente na sua deteção precoce.  

Como afeta tanto árvores adultas como plantas de viveiro com carater ornamental, a prospe-
ção centra-se na observação visual de sintomas. Em Portugal continental tem-se efetuado a 
sua prospeção desde 2015, distribuída por todo o país atendendo à presença de espécies hos-
pedeiras, tanto em viveiros como em povoamentos ou bosquetes e nas áreas produtoras de 
semente. Até ao momento, a sua presença não foi detetada no nosso território. 

 

Os freixos são também potenciais hospedeiros do fungo Chalara fraxinea (objeto do 1.º plano de contingência florestal apro-
vado em Portugal), cuja prospeção visual efetuada até ao momento não detetou a sua presença em Portugal continental.  

Ao nível da importação, no que se refere aos vegetais e produtos vegetais (madeira) de Fraxinus L. e às medidas de proteção 
contra a introdução na UE de Agrilus planipennis, aplica-se o Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, alterado e republi-
cado pelo Decreto-Lei n.º 243/2009, de 17 de setembro, com a última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 170/2014, de 7 de 
novembro, sendo obrigatória a presença de certificado fitossanitário e o cumprimento das exigências fitossanitárias estabele-
cidas no anexo IV da Diretiva 2000/29, de 8 de maio, na Decisão n.º 2002/757/EC, de 19 de setembro e na Decisão 2017/204, 
de 3 de fevereiro, que constitui uma derrogação ao disposto no anexo IV, parte A, secção I, ponto 2.3, da Diretiva 2000/29/
CE para as importações de madeira dos EUA. Para informação mais detalhada consultar a legislação em vigor. 

Fraxinus L.: prospeção e importação 

Saiba mais 
Prevenção e controlo 

    

Orifício de saída               
em forma de "D"  

Túneis larvares com curvas 
acentuadas e com serrim  

Amarelecimento e queda  
das folhas  

Povoamento gravemente 
afetado 
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Junho a julho 

Ovoposição é feita em fissuras e 
rachas na casca da árvore. 

Maio a junho 

Emergência dos adultos através 
de orifícios em forma de “D”; 

Adultos deslocam-se para a copa, 
onde se alimentam de folhagem. 

Novembro a abril 

Hibernação das pupas. 

Junho a outubro – novembro 

Larvas alimentam-se no câmbio, 
originando galerias em serpenti-
na preenchidas com serrim. 

1 - James W. Smith, 
USDA APHIS PPQ, 
Bugwood.org;;       2 - 
Pennsylvania Depart-
ment of Conservation 
and Natural Resources 
- Forestry , Bug-
wood.org;  3 - Pennsyl-
vania Department of 
Conservation and 
Natural Resources - 
Forestry , Bug-
wood.org; 4- Howard 
Russell, Michigan State 
University, Bug-
wood.org. 

+ 

Ciclo de vida 

Agrilus planipennis 

1 

2 

3 

4 

Prospeção 2015 e 2016 

Prospeção 2016 
Prospeção 2015 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107588435/details/3/maximized?serie=II&dreId=107588386
https://dre.tretas.org/dre/3014186/despacho-5696-2017-de-29-de-junho
http://www.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/resource/doc/chalara-fraxinea/plano-contingencia-chalara-fraxinea-2014
http://www.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/plan-rel/rel
http://www.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/leg


A partir de setembro 

  Os MFR do género Pinus e da es-

pécie Pseudotsuga menziesii não 

podem ser comercializados, a par-

tir de 1 de setembro, sem terem o 

resultado das análises para dete-

ção do fungo Fusarium circinatum. 

 Monitorize as árvores afetadas 

pelo fogo,  procurando os primei-

ros sinais de ataque de insetos – 

perfurações no tronco – e dê prio-

ridade ao abate dessas árvores. 

A partir de outubro 

Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro 

 As medidas aplicáveis ao abate e 

transporte de madeira de resino-

sas alteram-se a 1 de novembro. 

Consulte o Decreto-Lei n.º 

123/2015, de 3 de julho, que 

altera e republica o Decreto-Lei 

n.º 95/2011, de 8 de agosto.  

 Monitorize as armadilhas já insta-

ladas para captura do inseto ve-

tor do NMP e outros agentes de 

declínio em povoamentos e par-

ques de madeira. 

Vespa-das-galhas-do-castanheiro 

 Siga as informações postadas nas 

DRAP sobre o controlo e evolução 

da vespa-das-galhas-do-

castanheiro. 

Gorgulho e percevejo do eucalipto 

 Inspecione os seus eucaliptais, 

procurando, nas folhas, sinais de 

posturas de gorgulho-do-

eucalipto e da presença de perce-

vejo-do-bronzeamento.  

Recomendações 

+ 

Investigação 

GO “Desenvolvimento de estratégias integradas pa-
ra prevenção do cancro resinoso do pinheiro”  
Este projeto, enquadrado no PDR2020, Operação 1.0.1. Grupos Operacionais, 
envolve 14 parceiros nacionais e pretende contribuir para minimizar o risco de 
dispersão do fungo F. circinatum através da implementação de um novo proces-
so (mecanismos de desinfeção) a integrar no “itinerário técnico” do atual siste-
ma de produção de plantas florestais.  

Objetivo: avaliar a eficácia de métodos de tratamento de sementes e de substra-
tos na eliminação do fungo, assim como de métodos de desinfeção de contento-
res e de eliminação de propágulos do fungo na água de rega, aplicando os mais 
eficazes ao nível dos viveiros e avaliando o seu impacte na germinação das se-
mentes e na qualidade das plantas.  Visa também aferir o desempenho de novos 
substratos, alternativos à casca de pinheiro,  na qualidade das plantas assim co-
mo acompanhar o desenvolvimento destas no campo durante o primeiro ano de 
plantação. Todos os resultados serão divulgados, sendo elaborado também um 
manual técnico de medidas preventivas para aplicação em viveiros.   

Participação nacional: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.,  
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., Instituto Superior 
de Agronomia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária, Instituto Pedro Nunes, Centro PINUS, Florgénese, 
Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado, Viveiros do Furadouro, 
Associação de Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes, Pom-
balverde, Germiplanta e Biochem Ibérica. 

Situação: aprovado em julho de 2017, terá a duração de 4 anos. 

Noticias da região 

O Freixo Duarte de Armas: propagação de uma ár-
vore histórica no Viveiro Florestal de Amarante  
A recuperação vegetativa e fitossanitária do Freixo Duarte de Armas, resultado 
da colaboração entre a UTAD, o Município de Freixo de Espada à Cinta e o ICNF, 
I.P., permitiu a propagação do exemplar arbóreo centenário e simbólico de Fraxi-
nus angustifolia, localizado em Freixo de Espada à Cinta, também em processo 
de classificação junto do ICNF, I.P., como árvore de interesse público.  

O ICNF, I.P. através do Viveiro Florestal de Amarante orientou o processo de 
propagação vegetativa e seminal desta árvore, tendo juntamente com a UTAD 
recolhido material vegetal durante 2015 e o 1.º semestre de 2016.   
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Certificado Fitossanitário 

Canadá, China, Japão, Mongólia, República da Coreia,  
Rússia, Taiwan e EUA 

Todos os  
paises terceiros 

Partes de 

vegetais 

(ramos 

cortados 

com ou 

sem folha-

gem). 

Lenha, madeira em bruto, 

estacas dormentes, ma-

deira serrada, mobiliário, 

construções pré-

fabricadas e outros obje-

tos feitos de madeira não 

tratada. 

Estilha, partí-

culas, serra-

dura, aparas, 

desperdícios e 

resíduos. 

Casca 

isolada e 

objetos 

feitos de 

casca. 

Vegetais para 

plantação. 

 

 

 

http://www.icnf.pt/portal/icnf/legisl/legislacao/2015/decreto-lei-n-o-123-2015-de-3-de-julho-dr-n-o-128-2015-serie-i


Ficha técnica 

Coordenação Divisão de Fitossanidade Flores-

tal e Arvoredo Protegido 

Conteúdo Dina Ribeiro, Helena Marques, José 
Rodrigues, Rita Fernandes, Sofia Domingues,  
Suzel Marques e Telma Ferreira 

Colaboração Carlos Silva 

Design gráfico e criatividade Inês Vasco 

Revisão de texto João Pinho 

Contactos 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP | Departamento de Gestão de Áreas Públicas e  de 
Proteção Florestal | Divisão de Fitossanidade Florestal e Arvoredo Protegido 

Avenida da República, 16 , 1050-191 LISBOA | tel. 213 507 900 | www.icnf.pt  

Para receber o nosso boletim informativo ou propor sugestões, envie um email para  dffap@icnf.pt 

O material recolhido foi processado e tratado no viveiro de Amarante, onde existem 
condições técnicas para realizar ações de propagação seminal e vegetativa: 

 no outono de 2015 foi semeado, em alfobre, cerca de 1 kg de semente colhida 
neste freixo. Ao fim de quatro semanas foram selecionadas 1100 plântulas para 
serem repicadas para contentores rígidos de 500 cm3; 

 as intervenções realizadas na copa da árvore, em 2015 e 2016, com vista à sua 
recuperação, permitiram aproveitar o material vegetativo necessário para a pro-
dução de 920 estacas caulinares no inverno, na primavera e no verão; e 

 com o revigoramento do freixo, as condições existentes no interior da base do 
fuste, junto ao colo da árvore proporcionaram, em março de 2016,  a recolha de 
material vegetal e a produção de 40 estacas radiculares.  

As estacas foram transportadas cuidadosamente para o Viveiro, onde foram prepa-
radas para o enraizamento em estufa, sob condições controladas de humidade, tem-
peratura, substrato e tratamentos fitossanitários: 

 as estacas caulinares, colocadas em contentores de 800 cm3, não registaram a 
produção de raízes, embora algumas estacas continuem a evidenciar desde 2015 
até à presente data, atividade vegetativa com o lançamento de novas folhas. Dois 
fatores foram apontados para a dificuldade do pleno enraizamento: a idade da 
árvore (superior a 500 anos) e o posicionamento dos rebentos que deram origem 
às estacas na árvore, situarem-se  apenas na copa, a mais de 3 m do solo; e 

 as estacas radiculares foram colocadas em tabuleiros e apresentaram uma taxa 
de enraizamento de 55%. As condições criadas durante dois meses deram resulta-
dos muito interessantes, verificando-se um incremento vegetativo dessas estacas, 
tendo as 22 plantas viáveis sido envasada em vasos maiores e passado por um 
período de “endurecimento” de cerca de um ano.  

Este esforço de reprodução do exemplar arbóreo mais icónico de Freixo de Espada à 
Cinta demonstrou a dificuldade de reprodução vegetativa de árvores centenárias e, 
em simultâneo, o caráter vincadamente resiliente desta espécie. 

No final, as plantas resultantes da clonagem foram entregues ao Município de Freixo 
de Espada à Cinta, tendo o exemplar n.º 1 sido oferecido à Presidência da República, 
onde foi plantado nos Jardins do Palácio de Belém.  

Glossário, Siglas              
e Acrónimos 

Ciclo univoltino: quando o ciclo de 
vida se completa no espaço de um 
ano; após um ano surge uma nova 
geração. 

Ciclo semivoltino: quando o ciclo de 
vida demora dois anos a completar-se.  

Inseto xilófago: inseto que se ali-
menta de madeira. 

Lista A1 da OEPP: lista de pragas de 
quarentena ausentes do espaço 
OEPP, para as quais são recomenda-
das medidas com vista a evitar a sua 
dispersão a este espaço.   

OEPP: Organização Europeia e Medi-
terrânea para a Proteção das Plantas. 

Reniforme: em forma de rim. 

- Duarte de Armas foi quem representou 
cartograficamente, a mando do rei D. 
Manuel I, o mapa de 56 castelos fronteiri-
ços de Portugal, entre 1509 e 1510, entre 
eles o castelo de Freixo de Espada à Cinta 
com referência ao freixo.   

- Em Portugal continental estão classifi-
cados de interesse público: 10 exem-
plares isolados e 6 conjuntos arbóreos 

de F. angustifolia e 2 exemplares iso-
lados e 1 conjunto arbóreo de F. ex-
celsior. 

Sabia que ... 
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+ 

+ 

http://www.cm-freixoespadacinta.pt/noticia.php?id=87
http://www.icnf.pt/portal/florestas/aip

