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Editorial

Destaques

Em termos fitossanitários, atendendo ao contingente de recursos humanos existente e ao crescente risco e imprevisibilidade de introdução e dispersão de
agentes bióticos nocivos (ABN), torna-se cada vez mais determinante o estabelecimento de prioridades e o aumento da eficiência e da eficácia da resposta.
Mas como? Robustecendo a atividade de prospeção desses ABN, através do
aumento do conhecimento da sua presença, sua monitorização e reforço da sua
capacidade de deteção precoce. No ICNF, I.P., esta importante atividade é desenvolvida por Inspetores Fitossanitários, Vigilantes da Natureza, e por outros
técnicos das DRCNF, cujos resultados são integrados no processo de tomada de
decisão, definindo-se as prioridades e as medidas a adotar, no escopo da política fitossanitária florestal e na salvaguarda da minimização do risco fitossanitário.

Em foco

Prospeção: a base para a prevenção e combate eficazes das
pragas florestais
Medidas de proteção e controlo fitossanitário eficazes requerem o melhor conhecimento disponível sobre a presença e distribuição dos agentes bióticos
nocivos (ABN), a sua densidade populacional e a intensidade dos danos que lhe
estão associados. Este pressuposto é aplicável à generalidade das pragas florestais e tornou-se particularmente relevante com a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro, que obriga ao cumprimento dos princípios da proteção integrada a partir de 2014. Tratando-se de pragas
não presentes em território nacional, ou no espaço comunitário, a este pressuposto acresce a importância de uma eficaz deteção precoce.
O cofinanciamento comunitário ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 652/2014,
de 15 de maio, veio impulsionar o Programa Nacional de Prospeção, coordenado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e circunscrito essencialmente aos organismos de quarentena, sobretudo nas áreas de maior
risco (pontos de entrada, pontos de destino, viveiros florestais e ornamentais
e área junto à fronteira com Espanha). Desde 2015, o Programa tem sido implementado anualmente com enfoque numa lista de espécies acordada com a
DGAV e que também inclui pragas não presentes na UE, sujeitas a medidas
regulamentares de proteção, com importância no comércio intra e extra comunitário e não listadas mas que representam um perigo para a UE. O número de
espécies prospetadas e o número de pontos e amostras considerados têm vindo a aumentar desde o início do Programa, a um ritmo resultante do compromisso estabelecido entre o risco a gerir e os recursos disponíveis.
Esta ação do Estado na área da prospeção de pragas florestais é complementada pelo Programa Nacional de Monitorização, criado em 2017 pelo ICNF, I.P.
para dar resposta à necessidade de reforçar o inventário dos ABN presentes na
floresta portuguesa de forma tão abrangente quanto possível. Com o Procedimento Concursal n.º 07/0129/2018 do Fundo Florestal Permanente (FFP) passou a ser possível o envolvimento das Organizações de Produtores Florestais na
sua implementação, conciliando assim o interesse do Estado e dos privados em
caraterizar a situação de referência do estado fitossanitário dos principais sistemas florestais e monitorizar a sua evolução. Há ainda a referir o trabalho de
prospeção realizado por empresas privadas da fileira do eucalipto nas áreas sob
sua gestão e cujos resultados têm sido disponibilizados no âmbito da sua participação no Grupo de Acompanhamento de Sanidade Florestal (GASF).

Concurso de Vídeo: Até 1 de
fevereiro 2021!

+

No contexto dos eventos organizados para
assinalar o Ano Internacional da Sanidade
Vegetal e com o objetivo de dar visibilidade às atividades de investigação nacionais
e internacionais relacionadas com o tema,
a Euphresco e o CIHEAM Bari lançaram o
concurso de vídeo “Plant Health TV: Research that Helps Plant Health”. A comunidade científica pode concorrer, submetendo um pequeno vídeo (menos de 3
minutos) sobre as pesquisas que estão a
desenvolver.

Concurso Árvore Europeia do
Ano 2021

+

A árvore portuguesa que representará
Portugal no concurso europeu Tree of the
Year 2021 será o Plátano do Rossio em
Portalegre - o magnífico exemplar tem 182
anos, 7 m de perímetro de tronco e 37 m
de diâmetro de copa em caramanchão.
Este concurso visa enaltecer as árvores
antigas como património cultural e natural, destacando não só a sua beleza, porte
ou idade, mas também a sua história e
interação com a comunidade onde estão
inseridas. A votação para a Árvore Europeia do Ano é organizada pela Environmental Partnership Association; a nível
nacional o concurso é organizado pela
UNAC – União da Floresta Mediterrânica.

Programa Operacional de
Sanidade Florestal (POSF)

+

Leia o artigo na íntegra em https://
www.publico.pt/2020/09/11/sociedade/
noticia/programa-operacional-sanidadeflorestal-execucao-70-1931303
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Os Planos de ação, contingência e controlo sob responsabilidade do ICNF, I.P. e do GASF, incluem a identificação e planeamento de ações de prospeção e monitorização, estando a sua execução assente, entre outros aspetos, nos seus resultados. No
que diz respeito aos Planos de Ação e de Contingência, há uma articulação bem-sucedida com o Programa Nacional de Prospeção. A avaliar pela experiência de implementação do Programa Nacional de Monitorização, ainda em curso, a articulação
com Planos de Ação e Planos de Controlo é também exequível e sinérgica, estando a ser desenvolvidos esforços para garantir
a continuidade do trabalho do prospeção, de forma concertada entre entidades e seguindo metodologias uniformizadas.

Investigação

Saiba mais

PTDC/AGR-FOR/4391/2014 - NEMATRANSFER: Quebrar o ciclo de declínio da Doença da
Murchidão dos Pinheiros, possibilidade ou utopia?
(Colaboração do Doutor Luís Bonifácio, Investigador Coordenador do projeto NEMATRANSFER) (luis.bonifacio@iniav.pt)
Coordenado pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, I.P. (INIAV), este projeto financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), com os parceiros da Faculdade de Ciências (Professora Ana Cristina Figueiredo) e Instituto
Superior Técnico (Professor Manuel Francisco Pereira) da Universidade de Lisboa e as colaborações da Companhia das Lezírias
(Eng.º Rui Alves e José Luís Coelho) e Troia Resort (Eng.ª Célia
Ferreira), pretendeu aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos subjacentes à transferência do nemátode-da-madeira-do
pinheiro (NMP) entre o inseto-vetor e a árvore hospedeira , na
expectativa da sua utilização no desenvolvimento de metodologias que minimizem ou impeçam a transferência do NMP
(Bursaphelenchus xylophilus) do inseto-vetor (longicórnio dos
pinheiros, Monochamus galloprovincialis) para pinheiros saudáveis, provocando a sua murchidão, declínio e morte.
Genericamente, visava-se descodificar os processos que o NMP
utiliza para, no interior da madeira, conseguir detetar e associarse ao inseto-vetor, de modo a sair dos pinheiros mortos e, posteriormente, os estímulos para sair do inseto-vetor e penetrar
no pinheiro saudável pelas feridas que este produz na casca
quando se alimenta. O projeto foi estruturado em duas fases: a
primeira dedicada ao estudo do processo de transmissão do
NMP entre madeira dos pinheiros mortos e o interior dos insetos-vetores adultos recém-formados; e, na segunda fase, estudou-se o processo de transmissão do NMP do interior do aparelho respiratório do inseto-vetor para o interior do pinheiro saudável, pelas pequenas feridas causadas no pasto de alimentação.

que colonizam o pinheiro bravo em Portugal para deteção
de eventuais barreiras físicas que poderiam constituir obstáculo para a entrada do Nemátode nas espécies nãovetoras: foi feita análise de larvas, pupas e insetos adultos
com o recurso a Microscopia Eletrónica de Varrimento e
Tomografia Computadorizada Global 3D. Realizaram-se
ainda observações histológicas dos tecidos anexos às camaras de pupação das diferentes espécies.
Depois foi feito o estudo dos compostos químicos do inseto vetor que permitem a sua localização pelo NMP por
aplicação de vários métodos de extração dos compostos
químicos presentes na superfície dos diferentes estágios
de desenvolvimento de três espécies de insetos xilófagos
que colonizam o pinheiro bravo em Portugal, bem como
vários solventes, passando-se de seguida ao teste destes
compostos em laboratório para comprovar o seu efeito
atrativo sobre o NMP, de modo a serem utilizadas num
sistema de diagnóstico rápido.
Por fim, para o estudo dos compostos químicos voláteis
dos pinheiros que regulam a saída do NMP do interior dos
insetos-vetores para os pinheiros hospedeiros saudáveis,
foram recolhidos os voláteis emitidos por pinheiros sujeitos ao pasto por um casal de insetos-vetores durante 24
horas, com auxílio de fibras de SPME e posterior análise
por Cromatografia Gasosa acoplada a Espetrometria de
Massa. Os voláteis foram identificados, quantificados e
comparados com os libertados durante igual período de
tempo antes dos pinheiros terem sido expostos aos insetos. Os compostos que revelaram maior incremento foram
posteriormente testados em laboratório, tanto sobre o
NMP como o inseto-vetor. No futuro pretende-se avaliar o
seu potencial atrativo em armadilhas no campo. Do projeto resultaram trabalhos académicos e publicações científicas.

Assim, fez-se o estudo da anatomia dos insetos cerambicídeos

Diplomas legais recentes
+ Decreto-Lei n.º 67/2020 de 15 de setembro, assegura a execução e garante o cumprimento das obrigações decorrentes
do Regulamento (UE) n.º 2016/2031, relativo a medidas de proteção contra as pragas dos vegetais, e do Regulamento (UE)
n.º 2017/625, relativo aos controlos oficiais, no domínio das medidas de proteção contra pragas dos vegetais.
+ Regulamento de Execução (UE) 2020/1201 da Comissão de 14 de agosto relativo às medidas para impedir a introdução e
a propagação na União de Xylella fastidiosa (Wells et al.).
+ Despacho N.º 3098/2020, de 09 de março, do Ministério da Agricultura - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária,
define os termos da publicitação da zona demarcada para os efeitos da Decisão de Execução (UE) 2015/789 da Comissão
(relativa à presença da bactéria Xylella fastidiosa), bem como da respetiva alteração ou atualização.
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Recomendações

Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro

+

 A 1 de novembro entrou em vigor o
período de inverno, com medidas menos restritivas ao abate e circulação de
madeira de coníferas hospedeiras. É o
período mais favorável para proceder
ao abate e transporte de madeira de
coníferas. Utilize este período para
proceder à gestão e manutenção da
sua floresta.
Sobreiro e Azinheira

+

Prevenção e controlo

 O corte/arranque ou a poda de sobreiros e azinheiras têm de ser requeridos
e autorizados pelo ICNF, I.P..
 A poda só é permitida no período entre 1 de novembro de cada ano e 31
de março do ano seguinte. Consulte
no portal os procedimentos aplicáveis.
Processionária-do-pinheiro

+

 Monitorize os hospedeiros da processionária-do-pinheiro procurando sinais
de ninhos e proceda à sua destruição.
Nas árvores jovens e densidades baixas de ninhos pode utilizar o método
do corte manual e queima dos mesmos.
Xylella fastidiosa

+

 Informe-se com regularidade sobre a
delimitação da zona demarcada da
Xylella fastidiosa.

Bento Soldado (Aposentou-se!)
Depois de 30 anos de IFN, 15 anos de
Fitossanidade Florestal, mais de 15 000
parcelas monitorizadas, 2 000 armadilhas
instaladas e monitorizadas e 14 000
amostras recolhidas, dedica-se agora a
livros e outro tipo
de prospeções, que
não de pragas, em
horário flexível!
O nosso reconhecimento e gratidão!
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Uma visão operacional

Vigilantes da Natureza e Fitossanidade Florestal: um papel de relevo
na prospeção
A Divisão de Vigilância Preventiva e Fiscalização Norte da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte (DRCNF-N) é constituída por 46 Vigilantes
da Natureza. O seu domínio de atuação incide, prioritariamente, em Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000 e Perímetros Florestais, sendo desenvolvidas diversas missões: sensibilização e fiscalização, Defesa da Floresta Contra Incêndios, monitorização de espécies e vistoria de prejuízos causados pelo Lobo Ibérico.
Nos últimos anos, este corpo de Vigilantes da Natureza, em estreita articulação com
a Divisão da Fitossanidade Florestal, tem também assegurado missões no âmbito da
Fitossanidade Florestal, concretamente, prospeção do NMP, de Xylella fastidiosa e
de outros organismos nocivos às espécies florestais, consequência de legislação europeia e nacional com vista ao despiste/contenção/erradicação destas pragas. Esta
nova frente de atuação implicou a reorganização do trabalho e a constituição de
equipas específicas que asseguram o trabalho de campo: prospeção e identificação
de exemplares com declínio a eliminar, recolha de amostras, instalação e monitorização de armadilhas dirigidas ao inseto vetor (do NMP) e acompanhamento e validação do trabalho de empresas contratadas pelo ICNF, I.P. para proceder ao corte e
destruição de hospedeiros com sintomas de declínio e infetados.
Para a prospeção do NMP estão constituídas 5 equipas, responsáveis pelos distritos
de Viana do Castelo, Braga, Bragança e Vila Real: em 2019 foram recolhidas cerca de
7 500 amostras, instaladas e monitorizadas mais de 1 000 armadilhas, acompanhadas 11 equipas de corte e validado o corte de mais de 130 000 árvores. Prevê-se o
cumprimento das metas definidas para 2020.
Quanto à prospeção de Xylella fastidiosa, na Zona Demarcada (ZD) foram constituídas 4 equipas que procederam ao varrimento de 34 das 52 Zonas Infetadas, com
recolha de cerca de 2 700 amostras (2 200 em 2019) e que fez o acompanhamento
do corte e destruição das árvores infetadas; a Divisão de Proteção Florestal (DPF) da
DRCNF-N participa no acompanhamento técnico e notificação dos interessados.
Quanto aos outros ABN definidos como a prospetar em 2020, 6 equipas prospetaram 9 ABN, num total de 325 prospeções em povoamentos e parques urbanos.
Neste ano extremamente difícil e atípico devido à pandemia COVID-19, todo o trabalho de campo teve de ser reajustado em função dos estados de emergência (e outros) decretados; no entanto, foram conjugados esforços no sentido de cumprir as
metas e prioridades estabelecidas para a DRCNF-N, no âmbito da Fitossanidade Florestal.

Ficha técnica
Coordenação Divisão de Fitossanidade Florestal
Conteúdo Dina Ribeiro, Graça Rato, Helena
Marques, Helena Martins, José Manuel Rodrigues, Rita Fernandes, Sofia Domingues, Suzel
Marques e Telma Ferreira.
Revisão de texto José Manuel Rodrigues
Design gráfico e criatividade Inês Vasco
Infografia Telma Ferreira
Colaboração Doutor Luís Bonifácio (INIAV);
Albertina Rosa e Vitório Martins (Divisão de
Vigilância Preventiva e Fiscalização Norte (DVPFN)/Direção Regional da Conservação da Natureza
e Florestas do Norte (DRCNF-N)

Atenção:
Faça a gestão da vegetação e registese na aplicação Queima de amontoados segura (registo rápido) é obrigatório! (Em caso de dúvida ligue 808 200
520, custo de chamada local, ou ligue
para a seu câmara municipal ou junta de
freguesia.)

Se abater coníferas hospedeiras do
NMP preencha o Manifesto de Abate,
Desramação e Circulação de Madeiras de Coníferas e elimine os sobrantes para evitar problemas fitossanitários na envolvente.
Endereços eletrónicos ICNF, I.P.
DRCNF:
Fitossanidade.norte@icnf.pt
Fitossanidade.centro@icnf.pt
Fitossanidade.lvt@icnf.pt
Fitossanidade.Alentejo@icnf.pt
Fitossanidade.Algarve@icnf.pt
Serviços centrais:
Fitossanidade.Florestal@icnf.pt

Glossário, Siglas e Acrónimos
Organismo de quarentena – Organismo com capacidade para entrar e disseminar-se em territórios onde está ausente ou pouco
disseminado e cuja introdução acarretaria impactos inaceitáveis a nível económico, ambiental ou social, existindo contudo medidas viáveis e eficazes para prevenir a sua entrada e disseminação e atenuar os riscos e impactes associados.
Plano de Ação – Plano de atuação dirigido à prospeção, controlo e erradicação dos ABN classificados como organismos de quarentena detetados em Portugal.
Plano de Contingência – Plano de atuação dirigido à prevenção, deteção precoce e controlo dos ABN classificados como organismos de quarentena não existentes em Portugal.
Plano de Controlo - Plano de atuação dirigido à prevenção, monitorização e controlo dos ABN classificados como organismos de
não quarentena existentes em Portugal.
Contactos
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.
Departamento de Gestão e Valorização da Floresta | Divisão de Fitossanidade Florestal
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
fitossanidade.florestal@icnf.pt
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