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OBJETIVO: 
Este trabalho tem como objetivo compilar todos os dados recolhidos em 2018, no 

âmbito do trabalho de monitorização proposto pelo Grupo de Trabalho para a Estenfiliose. 

INTRODUÇÃO: 
Devido aos graves prejuízos provocados pela estenfiliose nos pomares de pera 

‘Rocha’ nos últimos anos, foi criado pelo Secretário de Estado da Agricultura e 

Alimentação, Luís Medeiros Vieira, um grupo de trabalho, presidido pelo Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV,IP) e composto pela Direção Geral 

de Alimentação e Veterinária (DGAV), Direção Regional de Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), Associação Nacional de Produtores de Pera ‘Rocha’ 

(ANP) e o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN). 

O despacho n.º 11400/2016, que levou à formação deste grupo foi publicado no 

Diário da República n.º 184, 2ª série a 23 de setembro de 2016, com a missão de elaborar 

um plano de ação para controlar a doença. 

Este plano consistia na identificação das necessidades de linhas de investigação e 

de desenvolvimento experimental, incluindo o estudo de medidas alternativas ou 

complementares à luta química, no estabelecimento das medidas a implementar para 

a monitorização do fungo e na sensibilização/informação aos produtores.   

Apesar deste ter sido aprovado, devido a dificuldades financeiras, só se está 

unicamente a desenvolver a linha de trabalho referente à monitorização do fungo.  

Em 2018, esta monitorização, só foi possível devido à colaboração financeira de 

treze organizações de produtores - AARA (Associação de Agricultores da Região de 

Alcobaça), CAB (Cooperativa Agrícola de Bombarral, CRL.), CAMPOTEC, Central de 

Frutas PAINHO, CGO (Centro de Gestão da Empresa Agrícola de Óbidos), 

COOPERFRUTAS, FRUTALVOR, FRUTOESTE, FRUTUS (Estação Fruteira do 

Montejunto, CRL.), GRANFER, LUÍS VICENTE, S.A., MUNDIALROCHA, S.A. e 

NARC frutas - e nove empresas – ADP fertilizantes, ASFERTGLOBAL, BASF, BAYER, 

SONAE MC (Clube de produtores do CONTINENTE), NUFARM, SAPEC, SIPCAM e 

SYNGENTA. 
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INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
1. ESTENFILIOSE 

A estenfiliose ou a doença da mancha castanha, é uma doença que apesar de não ser 

exclusiva da pera, começa a ser uma das que mais preocupa os produtores do nosso país, 

sendo uma das principais causas da quebra de produtividade da variedade ‘Rocha’. 

 Esta é causada pelo fungo Stemphylium vesicarium (Wallr.) E. Simmons. que 

apresenta dois estados distintos. O estado teleomorfo ou sexuado (anteriormente 

designado por Pleospora allii (Rabenh.) Ces. &amp; de Not.) e o estado anamorfo ou 

assexuado. 

Segundo Gomes P. (2015), o papel do estado teleomorfo no ciclo de vida da doença 

é pouco conhecido, mas sabe-se que é o responsável por a doença permanecer nos pomares 

durante o inverno. As suas estruturas reprodutivas, denominadas por ascósporos, ficam 

hibernados em pseudotecas (estruturas de hibernação) nas folhas, nos frutos caídos das 

árvores e nos órgãos mortos de infestantes, podendo sobreviver nas lesões do hospedeiro, 

sob a forma de micélio dormente. As pseudotecas, com o aumento da temperatura e o 

aparecimento das primeiras folhas (perto da primavera), ficam maduras e os seus ascos 

libertam os ascósporos. Estes, apesar de poderem infetar diretamente as folhas, flores ou 

frutos (inóculo primário), pensa-se que têm um papel muito reduzido na doença, pois 

normalmente não se detetam nos pomares quando a planta rebenta e tem órgãos suscetíveis 

de serem infetados. Atualmente acredita-se que o principal papel dos ascósporos é infetar 

outros hospedeiros no solo do pomar que, por sua vez irão produzir conídios durante todo 

o ciclo vegetativo. 

Já o estado anamorfo, através das suas estruturas reprodutivas, denominados por 

conídios, que resultam das infeções primárias e dos hospedeiros infetados pelos 

ascósporos, é o principal responsável pelas infeções nas plantas (inóculo secundário). Este 

é o estado mais prejudicial para as culturas, pois sendo os conídios estruturas assexuadas, 

conseguem reproduzir-se mais fácil e rapidamente, disseminando o seu inóculo em maior 

número e de forma mais eficaz. Para agravar esta situação, estes encontram no período que 

vai desde a floração até à maturação dos frutos, as condições ideais para germinarem. 

Segundo Montesinos e Vilardell (1992), os conídios germinam entre os 20-30ºC, com 

períodos de humectação de 4-5 horas e com humidade relativa entre 98-100%. Estes 

libertam duas toxinas hospedeiras específicas (SV-toxina I e II) que atuam nas membranas 
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plasmáticas de células suscetíveis e vão ditar a patogenicidade e a virulência do fungo 

(Singh et al., 1997). 

A infeção ocorre após 6-12 horas nas folhas se o agente patogénico entrar através dos 

estomas, ou um pouco mais lenta se este entrar através das paredes celulares. Esta infeção 

desenvolve-se com temperaturas adequadas com elevada humidade e precipitação e, 

quanto mais tempo esta durar, maior será o inóculo potencial para a primavera seguinte. 

Os primeiros sintomas aparecem 48 horas após a inoculação, com temperaturas entre 

20-30ºC, com períodos de humectação de 16 horas, embora se as temperaturas forem de 

16ºC os sintomas surgem quatro dias após o início da infeção (Cugier e Humbert, 1991).  

A doença manifesta-se tanto em plantas debilitadas e cloróticas como em plantas 

vigorosas (Sousa et al., 1998) e os seus sintomas consistem em manchas castanhas que 

podem aparecer em folhas, ramos e frutos (Gomes P., 2015). 

As folhas apresentam manchas castanhas arredondadas (aureoladas de vermelho em 

alguns casos) com cerca de 1- 2 mm de diâmetro, tornando-se acinzentadas com contorno 

castanho podendo-se estender às nervuras da folha ou à extremidade do limbo (formando 

uma forma triangular ou trapezoidal) ocupando-o e provocando a sua desfoliação (Gomes 

P., 2015). 

Os frutos apresentam no pedúnculo, na fossa apical, ou na lateral, manchas castanhas 

arredondadas (aureoladas de vermelho em alguns casos), semelhantes às das folhas, com 

dimensões diferentes. Nos frutos verdes, as zonas afetadas deprimem-se e transformam-se 

numa podridão seca que evolve a polpa do fruto apresentando uma cor acinzentada no 

centro (Sousa et al., 1998). Nos frutos mais maduros, as zonas afetadas podem aumentar e 

evoluir para podridões que se associam a vários fungos saprófitos (Alternaria, Botrytis, 

entre outros) acelerando a evolução das mesmas, destruindo assim o valor comercial dos 

frutos (Sousa et al., 1998). A doença atinge o seu ponto máximo de severidade durante e 

após a colheita (Gomes P., 2015). 

Em Portugal, nos últimos anos, esta doença tem provocado elevados prejuízos em 

toda a região Oeste (podendo em alguns pomares atingir 80 - 90% da produção). Ainda não 

se conhecem bem as condições para o desenvolvimento da doença e os fungicidas não se 

têm revelado eficazes no controlo desta doença.  

Assim, além de uma cuidada nutrição das plantas e remoção dos restos de folhas, 

frutos e de tecidos mortos quer das árvores infetadas quer dos infestantes no solo, é 
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primordial que se faça uma monitorização através da captação e/ou contagem dos 

esporos para que com outros métodos, como o modelo de previsão de risco BSPcast, se 

encontrem soluções sanitárias eficazes ao controlo da doença, de modo a se conseguir 

prever a altura ideal para o controlo químico e a reduzir-se o inóculo (Montesinos et al. 

1995). 

O modelo BSPcast serve para evidenciar os períodos de baixo risco e indicar quando 

se deve aumentar o intervalo entre tratamentos. As suas recomendações são unicamente 

indicativas, pois em pomares onde o inóculo é elevado este modelo não é o suficiente, este 

necessita que as suas variáveis estejam em permanente análise e que os pomares tenham 

estações meteorológicas válidas perto de si (COTHN, 2011). 

2. A PEREIRA ‘ROCHA’ 

A Pereira ‘Rocha’ do Oeste é uma variedade portuguesa de Pyrus 

Communis L., da família das Rosáceas, subfamília das Pomóideas, 

género Pyrus. 

Esta cultivar foi identificada pela primeira vez no concelho de 

Sintra em 1836. É autóctone, de Denominação de Origem Protegida, 

exclusiva da região Oeste (Despacho nº 13 021 / 99 (2ª série) do DR nº158 de 9/7/1999) – 

Orla marítima desde Alcobaça até Sintra. Destacam-se os concelhos de 

Torres Vedras, Alcobaça, Mafra, Caldas da Rainha, Lourinhã, Cadaval 

e Bombarral, como maiores produtores (Duarte A. 2015). 

 

3. CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS DA REGIÃO OESTE 

Como se pode verificar no gráfico 1 e 4, segundo os dados do Portal do Clima, entre 

1971 e 2000, esta é uma zona caracterizada por ter verões secos e quentes e Invernos 

amenos e húmidos - possuindo um clima claramente mediterrânico.  

A temperatura média diária do ar é de 15°C e as temperaturas mais elevadas ocorrem 

no mês de agosto (média de 20,6ºC), enquanto que janeiro apresenta as temperaturas mais 

baixas (média 9,5ºC) (gráfico 2). 

A humidade relativa anual da região do Oeste situa-se entre os 72% e 83 % esta é 

influenciada pela proximidade do mar e pela incidência dos ventos dominantes de Norte e 

Noroeste. Os valores anuais situam-se à volta dos 80% (gráfico 3). 

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA DE 

POMARES DE PEREIRA ’ROCHA’ 
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A precipitação apresenta grande irregularidade inter-anual (gráfico 4 e 5), depois de 

Invernos chuvosos, sucedem-se Invernos secos, esta varia entre 600 mm e os 900 mm 

(média anual). Julho é o mês com menor precipitação (média de 6,1mm) e dezembro é o 

mês com maior média (133,7mm).   

Apesar do quadrante de ventos dominante ser o Noroeste (NW), durante o Verão 

(média 6,7 m/s em julho) no período da tarde, é de realçar a existência de Nortadas (vento 

forte do Norte). Os ventos dos restantes quadrantes são pouco significativos (gráfico 6). 

GRÁFICO 2 TEMPERATURA MÉDIA OESTE 1971-2000 WWW.PORTALDOCLIMA.PT 

GRÁFICO 3 %HR MENSAL OESTE 1971-2000 WWW.PORTALDOCLIMA.PT 

 

GRÁFICO 2 TEMPERATURA MÉDIA MENSAL DO OESTE 1971-2000 WWW.PORTALDOCLIMA.PT 

GRÁFICO 6 INTENSIDADE MÉDIA VENTO MENSAL 60 M OESTE 1971-2000 

WWW.PORTALDOCLIMA.PT 

GRÁFICO 4 PRECIPITAÇÃO MÉDIA OESTE 1971-2000 WWW.PORTALDOCLIMA.PT 

GRÁFICO 5 PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL OESTE 1971-2000 WWW.PORTALDOCLIMA.PT 
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MÉTODO 
1. LOCALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Este trabalho de monitorização da estenfiliose desenvolveu-se na maior região 

produtora de pera ‘Rocha’ do país e que engloba os Distritos de Leiria e Lisboa. 

2. POMARES 

a. SELEÇÃO DOS POMARES 

No início deste trabalho, em março 2017, foram selecionados três pomares com 

características heterogéneas e distantes entre si. Estes tinham em comum: serem 

representativos da zona oeste e dos locais onde se situavam, terem histórico de estenfiliose, 

estarem próximos de uma estação meteorológica e serem de fácil acesso. 

Deste modo foram selecionados o pomar da Sobrena (figura 2) - este pomar 

pertence à APAS, situa-se no distrito de Lisboa, Concelho do Cadaval e freguesia do Peral. 

É o pomar que se encontra mais a Este e fica situado perto das fronteiras de três distritos, 

Leiria Santarém e Lisboa; o pomar da Silveira (figura 3) – Este pomar pertence a um 

produtor da CAMPOTEC, situa-se no distrito de Lisboa, Concelho de Torres Vedras e 

freguesia da Silveira. É o pomar que se situa mais a Sul e também é o que fica mais próximo 

do mar; o pomar da  Maiorga (figura 4) – Este pomar pertence a um produtor da AARA, 

situa-se no distrito de Leiria, concelho de Alcobaça e freguesia da Maiorga. É o pomar que 

se situa mais a norte.  

Devido à necessidade de  se compararem estes pomares com um sem histórico, 

passou-se posteriormente a monitorizar o pomar de Alcobaça (figura 5) – Este pomar 

ILUSTRAÇÃO 1 - POMARES MONITORIZADOS ILUSTRAÇÃO 2 DISTRITOS EM ESTUDO 

ILUSTRAÇÃO 3 ZONA OESTE 



 Relatório 2018 – G.T. para a estenfiliose 8 

pertence ao INIAV, I.P. (ENFVN), situa-se no distrito de Leiria, Concelho e freguesia de 

Alcobaça. 

b. CARACTERIZAÇÃO DOS POMARES 

Na tabela 1 estão definidas as características gerais dos 4 pomares monitorizados. 

 

c. ANÁLISE DE SOLO E FOLIAR  

Os resultados das análises de solos e foliares de cada pomar monitorizado, referentes 

a 2017 e 2018 estão contidos nas tabelas 2 e 3 respetivamente. Os espaços em branco são 

referentes a dados indisponíveis.  

FIGURA 3 - POMAR 2: SILVEIRA FIGURA 4- POMAR 3: MAIORGA FIGURA 5- POMAR 4: ALCOBAÇA FIGURA 2 - POMAR 1: SOBRENA 

TABELA 1- CARACTERISTICAS DOS POMARES MONITORIZADOS 

Características

Compasso

Parcela

Orientação

Ano plantação

Porta-enxerto

Polinizadoras

Rega

Manutenção na linha

 Manutenção na entrelinha

BA29/EMA BA29BA29 EMA

Pomar 1 - Sobrena Pomar 2 - Silveira Pomar 3 - Maiorga Pomar 4 - Alcobaça

N - S E - O E - O

1997 1975 e 2002 2003

4 m X 1,7 m 4 m X 2 m 4 m X 2 m

Várzea Várzea Várzea

1998

E - O

Encosta

4 m X 1,5 m

´P. Crassane` e

´Carapinheira`
´Vitória` ´P.Morettini`

´Beurre d´avril` e 

´Carapinheira`

Gota-a-gota Gota-a-gota Gota-a-gota Gota-a-gota

Herbicida Herbicida Herbicida Herbicida

Coberto Vegetal Coberto Vegetal Coberto Vegetal Coberto Vegetal

TABELA 2 - ANÁLISE DE SOLO DOS POMARES 

2017 2018 2017 2018 2017 2018

pH (H2O) 6,69 6,69 6,82 6,04 8,3 8,4

M.O. (%) 0,71 0,71 2,34 2,91 1,19 0,95

Fósforo (P) Alto Muito Alto Alto Muito alto Muito Alto Muito Alto

Potássio (K) Baixo Baixo Alto Muito alto Muito Alto Alto

Cálcio (Ca) Baixo Baixo Alto Muito alto

Boro (B) Baixo Baixo Alto Alto Médio

Magnésio (Mg) Baixo Muito alto Muito Alto

Pomar 2 - Silveira Pomar 3 - Maiorga Pomar 4 - Alcobaça

2011

7,8

0,29

Médio

Médio

Análise de Solo

Características
Pomar 1 - Sobrena
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d. FERTILIZAÇÃO 

Na tabela 4 apresentam-se os dados referentes à fertilização, a data e a forma como 

foram disponibilizados.  

 

3. MÉTODO DE OBSERVAÇÃO EM CAMPO 

Para se fazer a observação em campo, foi necessário criar um modelo 

que permitisse captar os esporos de estenfiliose, assim em cada pomar 

selecionaram-se e marcaram-se seis árvores em diferentes linhas, nas zonas 

com mais incidência de estenfiliose. Nessas árvores, de modo a simular uma 

folha de pereira e a captar os esporos como se de uma folha real se tratasse, 

colocou-se uma lâmina com a face superior uniformemente coberta de 

vaselina (para aderência dos esporos), numerada, a uma altura de 1,5 m acima 

do solo, situada na parte exterior da copa, com inclinação de 45º, voltada no 

sentido da linha e virada para o vento predominante (figura 6). Estas eram 

substituídas semanalmente e levadas para o laboratório (ENFVN) de modo a 

serem observadas no microscópio ótico e para se contabilizar o número médio de esporos. 

Para determinar a percentagem de folhas contaminadas com estenfiliose e a sua 

progressão por pomar, marcou-se, em diferentes quadrantes, um ramo em crescimento por 

árvore e semanalmente contaram-se e registaram-se as folhas sãs e com sintomas. 

FIGURA 2 – LÂMINA NUMERADA 

TABELA 3 -ANÁLISE FOLIAR DOS POMARES 

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Azoto (N) Baixo Baixo Muito Alto Médio

Fósforo (P) Baixo Baixo Médio Muito alto Baixo a Médio Médio

Potássio (K) Alto Alto Médio Médio Baixo Médio

Cálcio  (Ca) Baixo Baixo Médio Médio Médio Médio

Ferro  (Fe) Alto Baixo Médio Médio Médio Baixo

Boro (B) Alto Muito Alto Médio Baixo Baixo Baixo

Análise Foliar

Características
Pomar 1 - Sobrena Pomar 2 - Silveira Pomar 3 - Maiorga Pomar 4 - Alcobaça

TABELA 4 - FERTILIZAÇÃO DOS POMARES 2018 

Características

Azoto (N)

Fósforo (P)

Potássio (K)

Tipo

Data - 02/fev 24/abr

150 45 42

Fertirrega Ao Solo Ao Solo

100 30 21

50 27,5 42

Fertilização 2018 (kg/ha)

Pomar 1 - Sobrena Pomar 2 - Silveira Pomar 3 - Maiorga Pomar 4 - Alcobaça

-

-

-

Foliar

Ao longo do ciclo
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Semelhante método foi usado para  determinar a percentagem de frutos contaminados 

com estenfiliose e a sua progressão por pomar, mas para estes, após vingamento, 

marcaram-se quatro corimbos por árvore com mínimo de três frutos, um em cada quadrante 

e também semanalmente se contaram e registaram os frutos sãos e com sintomas. 

A fim de determinar o número de órgãos com infeções latentes, isto é, órgãos 

infetados que ainda não mostrassem sintomas, foram colhidas quatro amostras de flores e 

frutos ao longo do ciclo vegetativo. As amostras consistiram em cem flores na semana 16 

(16 a 23 abr.) e cem frutos nas semanas 20 (14 a 21 mai.), 26 (25 jun. a 2 jul.) e 30 (23 a 

30 jul.). Após a colheita as amostras foram entregues no mesmo dia no laboratório de 

micologia do INIAV, IP. em Oeiras para serem analisadas. 

4. MÉTODO DE OBSERVAÇÃO EM LABORATÓRIO 

a. PROCEDIMENTO NA ENFVN DO INIAV, IP EM ALCOBAÇA 

Após o método de observação em campo estar terminado, as 

lâminas substituídas são levadas para a Estação Nacional de Fruticultura 

Vieira Natividade do INIAV, IP.  em Alcobaça e são limpas e 

preparadas para serem observadas no microscópio ótico. Na observação 

identificam-se e contabilizam-se os esporos (ascósporos e conídios) de 

estenfiliose, como se pode ver na figura 9.  

Estas contagens são analisadas estatisticamente pelo número 

médio de esporos por centímetro quadrado e representadas graficamente. Junto, faz-se 

também a análise estatística e gráfica dos dados observados e recolhidos no campo 

referentes às folhas e frutos. Com estes dados elabora-se o boletim semanal de 

informação do GTestenfiliose, que é divulgado no próprio dia para os patrocinadores e 

na semana seguinte para o publico em geral. Por fim preparam-se as lâminas com vaselina 

para substituir as que se encontram nos pomares. 

b. PROCEDIMENTO NO LABORATÓRIO DE MICOLOGIA -INIAV, IP EM 

OEIRAS 

As amostras de flores e frutos que foram recolhidas nos pomares são levadas para o 

INIAV, I.P. em Oeiras para se fazer análise laboratorial no Laboratório de Micologia da 

Unidade Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal 

(UEIS-SAFSV). 

FIGURA 7 - CONÍDIOS OBSERVADOS NO M.O. 
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Estas são distribuídas, por pomar, numa bancada de modo a conseguir-se fazer uma 

primeira observação a olho nu e deste modo identificar quais as flores e frutos que 

aparentam ter a doença (figura 7 e 8). Em seguida faz-se uma observação mais minuciosa 

e observam-se as infeções numa lupa (no caso dos frutos, de modo a facilitar essa 

observação, as zonas com infeção têm de ser anteriormente cortadas). Para promover o 

desenvolvimento do fungo, as zonas infetadas são isoladas, desinfetadas com hipoclorito 

de sódio e água destilada e faz-se o plaqueamento em PDA com estreptomicina. Durante 2 

semanas, o desenvolvimento do fungo é observado periodicamente, sendo por fim 

contabilizada a percentagem de flores e frutos infetados com estenfiliose. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
1. CONTAGEM DE ESPOROS 

a. NÚMERO MÉDIO DE ASCÓSPOROS/SEMANA/CM2/POMAR 

O gráfico 7 representa o número médio de ascósporos/semana/cm2/pomar no ano 

2018. 

 

FIGURA 8 – AMOSTRA DAS FLORES RECOLHIDAS PARA 

ANÁLISE EM LABORATÓRIO 
FIGURA 9 – AMOSTRA DE FRUTOS RECOLHIDOS PARA 

ANÁLISE EM LABORATÓRIO 

GRÁFICO 7 - NÚMERO MÉDIO DE ASCÓSPOROS/SEMANA/CM2/POMAR 
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Até à semana 41 (8 a 15 out.), como se pode verificar no gráfico acima, destacam-se 

2 grandes picos no número médio de ascósporos/semana/cm2/pomar. Estes ocorreram na 

semana 15 (9 a 16 abr.), que coincidiu com a plena floração, e outro na semana 26 (25 

jun. a 2 jul.). Este número após a semana 33 (13 a 20 ago.) começou a diminuir, sendo 

quase nulo a partir da semana 35 (27 de ago. a 3 set.). Os pomares com maior número 

médio de ascósporos/semana/cm2 foram os da Sobrena e Silveira. Este último pomar 

apresentou o maior número médio de ascósporos deste ano (19,3 ascósporos/cm2). 

b. NÚMERO MÉDIO DE CONÍDIOS/SEMANA/CM2/POMAR 

O número médio de conídios/semana/cm2/pomar em 2018 pode-se observar no 

gráfico 8. 

O número médio de conídios/semana/cm2/pomar foi variando ao longo das semanas, 

havendo diversos picos, nos quais se destaca o pico máximo de 2018, ocorrido na semana 

26 (25 jun. a 2 jul. – 11 semanas após a plena floração) no pomar da Silveira  e os picos da 

semana 32 (6 a 13 ago. -16 semanas após a plena floração e 2 semanas antes da colheita) e 

35 (27 ago. a 3 set. - após a colheita) no pomar da Sobrena. 

O pomar da Silveira deteve sempre um número médio superior ao dos outros pomares 

até à semana 28 (9 a 16 jul.), passando a partir daí a estar sempre abaixo do número médio 

de conídios do pomar da Sobrena. Estes dois pomares, foram os que apresentaram maior 

número médio de conídios durante este ano (57,7 conídios/cm2 na Silveira e 39,5 

conídios/cm2 na Sobrena). 

 

 

GRÁFICO 8- NÚMERO MÉDIO DE CONÍDIOS/SEMANA/CM2/POMAR 
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c. NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2/POMAR (2018) 

O gráfico 9 representa o número médio de esporos/semana/cm2/pomar de 2018, este 

é a soma do número médio de ascósporos/semana/cm2/pomar com o número médio de 

conídios/semana/cm2/pomar. 

 

Neste gráfico podem-se salientar os elevados valores da semana 15 (9 a 16 abr.) que 

coincidiu com a plena floração, os valores das semanas 21 a 23 (21 mai. a 11 jun.- 5 a 7 

semanas após plena floração) , a semana 26 (25 jun. a 2 jul. - onde ocorreu o pico máximo) 

e as semanas 32 (06 a 13 ago.) e 35 (27 ago. a 3 set.).  

Os pomares da Silveira e Sobrena foram praticamente os que tiveram valores mais 

altos durante o período em observação. 

d. NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2/POMAR (2017) 

O gráfico 10 representa o número médio de esporos/semana/cm2/pomar de 2017. 

GRÁFICO 10 NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2/POMAR (2017) 

GRÁFICO 9- NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2/POMAR (2018) 
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Em 2017, salientam-se 5 semanas com um elevado número médio de 

esporos/semana/cm2/pomar, semana 10 (7 a 14 mar.), 13 (28 mar. a 4 abr.), 19 (9 a 16 

mai.), 21 (23 a 30 maio) e 27 (4 a 11 jul.), sendo que o pico máximo ocorreu na semana 19 

(9 a 16 mai.), no pomar da Silveira.  

Nesse ano, os pomares com maior número médio de esporos/semana/cm2 foram os 

pomares da Silveira e da Sobrena. O pomar da Maiorga também apresentou valores altos e 

foi o pomar com maior número na semana 27 (4 a 11 jul.).  

Em comparação com o ano de 2018, o pico máximo de esporos em 2017 sucedeu-se 

± 7 semanas mais cedo - semana 19 (9 a 16 mai.) em 2017 e semana 26 (25 jun. a 2 jul.) 

em 2018. Nos 2 anos este pico ocorreu no pomar da Silveira, sendo este ano praticamente 

20% superior. De modo geral, nos 2 anos de monitorização, os pomares com maior número 

de esporos foram os da Silveira e da Sobrena.  

Em 2018 o número médio de esporos/semana/cm2/pomar foi bastante superior a 2017 

e os valores permaneceram altos durante mais semanas – no ano passado este número 

decresceu a partir da semana 32 (8 a 15 ago.), permanecendo com valores baixos até ao fim 

da monitorização. 

2. PERCENTAGEM DE SINTOMAS DE ESTENFILIOSE NAS FOLHAS 

Com base nas contagens semanais de folhas nos ramos marcados determinamos a 

percentagem de folhas com sintomas de estenfiliose. 

O gráfico 11 representa a percentagem de folhas com estenfiliose observadas 

semanalmente por pomar. Esta teve um aumento progressivo ao longo das semanas, sendo 

mais acentuado, de uma maneira geral, a partir da semana 37 (10 a 7 set.), principalmente 

no pomar da Sobrena, período após a colheita (semana 34 de 20 a 27 de agosto) .  

GRÁFICO 11 - PERCENTAGEM SINTOMAS DE ESTENFILIOSE NAS FOLHAS 
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Tal como nos esporos, os pomares com maior percentagem de folhas com sintomas 

foram os pomares da Sobrena e Silveira. 

É de salientar o aumento brusco da percentagem de folhas com sintomas no pomar 

de Alcobaça a partir da semana 24 (11 a 18 jun.), que passou o pomar da Maiorga na semana 

28 (9 a 16 jun.). Como se poderá ver mais à frente neste relatório, este aumento 

correspondeu ao aumento do número de esporos neste pomar (que teve o seu pico máximo 

2 semanas depois) e à semana com um dos maiores picos de calor do ano de 2018, as 

temperaturas altas mantiveram-se até à semana 39 (24 set. a 1 out.), semana que a 

percentagem estabilizou. 

Através das observações nos pomares, verificou-se que os sintomas tinham uma 

maior incidência nas folhas novas. 

 Uma grande parte dessas folhas com sintomas permaneciam nas árvores, mas em 

algumas, tal como referenciado por Patrícia Gomes (2015), os sintomas estendiam-se até 

às nervuras ou à extremidade do limbo (formando uma forma triangular ou trapezoidal) 

ocupando-o e provocando a degradação e a queda da folha. O que poderá justificar a 

diminuição da percentagem do número de folhas com sintomas nalgumas semanas. 

3. PERCENTAGEM DE SINTOMAS DE ESTENFILIOSE NOS FRUTOS 

Com base nas contagens semanais dos corimbos marcados, determinámos a 

percentagem de frutos com sintomas de estenfiliose. Esta percentagem está representada 

no gráfico 12. 

 

Segundo o gráfico 12, a percentagem de sintomas nos frutos aumentou 

progressivamente ao longo das semanas. O pomar da Silveira destacou-se com maior 

percentagem de frutos contaminados (42,9%), mais 19,6 % que o pomar da Sobrena 

(23,2%), mais 34,9% que o pomar da Maiorga (8,0%) e mais 38,2% que Alcobaça (4,7%). 

GRÁFICO 12 - PERCENTAGEM SINTOMAS DE ESTENFILIOSE NOS FRUTOS 
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A semana 21 (21 a 28 mai.) foi a semana em que a percentagem de frutos com 

sintomas mais aumentou em todos os pomares. Esta percentagem ao longo das semanas foi 

tendo algumas oscilações devido à queda dos frutos provocada por diversos fatores tais 

como: estenfiliose, monda, entre outros. 

A partir da semana 31 (30 jul. a 6 ago.), duas a três semanas antes de colheita 

(dependente do pomar) e uma semana após o maior pico de calor de 2018, a percentagem 

de frutos com estenfiliose voltou a  aumentar, sendo bastante acentuada no pomar da 

Sobrena. 

4. RESULTADOS LABORATORIAIS DAS FLORES E FRUTOS 

Os resultados da percentagem de flores e frutos com estenfiliose, colhidos para 

observação no laboratório de micologia do INIAV, IP em Oeiras, nas semanas 16 (16 a 23 

abr.), 20 (14 a 21 mai.), 26 (25 jun. a 2 jul.) e 30 (23 a 30 jul.) encontram-se no gráfico 13. 

 

Após isolamento, verificou-se que a percentagem de infeções das flores (semana 16  

de 16 a 23 abr.) para os frutos (semana 20, de 14 a 21 mai.) decresceu em todos os pomares, 

com exceção do Pomar de Alcobaça. 

Esta percentagem teve um aumento considerável na semana 30 (23 a 30 jul.), 3 a 4 

semanas antes da colheita. Nesta semana, previa-se que à colheita, o pomar da Silveira era 

o que iria ter mais frutos contaminados, pois dos frutos colhidos 40% tinham sintomas, 

seguido do pomar da Maiorga com 14%, pomar da Sobrena com 12% e o pomar de 

Alcobaça sem frutos contaminados. 

Ao correlacionar estes dados com os do ponto anterior (Percentagem de sintomas de 

estenfiliose nos frutos), verifica-se que na semana 31 (30 jul. a 6 ago.) houve um aumento 

GRÁFICO 13 PERCENTAGEM DE FLORES (SEMANA16) E FRUTOS (SEMANAS 20, 26 E 30) COM ESTENFILIOSE APÓS 
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na percentagem de frutos com sintomas, sendo muito acentuado no pomar da Sobrena, daí 

a grande diferença da percentagem de frutos contaminados desta semana para a semana da 

colheita.  

5. PERCENTAGEM DE FRUTOS COM ESTENFILIOSE NA COLHEITA 

a. PERCENTAGEM DE FRUTOS COM ESTENFILIOSE ANTES E NA COLHEITA 

Para estimar a percentagem de quebra provocada pela estenfiliose na colheita, foram 

contados na semana 32 (6 a 13 ago.), 200 frutos das árvores vizinhas às marcadas. Optou-

se por não se usar as árvores marcadas porque já se tinham retirado frutos para a análise 

laboratorial.  

 

Assim, relacionando estes resultados com as percentagens de quebra fornecidas pelos 

produtores no fim da colheita (tabela 5), o valor previsto foi superior nos pomares da 

Sobrena e da Silveira (2,0% e 18,5% respetivamente), foi inferior no pomar da Maiorga 

(0,5%) e teve o mesmo valor no pomar de Alcobaça.  

Tal como esperado, tendo em conta a quantidade de esporos, de folhas e de frutos 

com sintomas observados ao longo deste estudo, o pomar da Silveira foi o que apresentou 

maior quebra na produção devido à estenfiliose (49%), seguido pelos pomares da Sobrena 

(20%), da Maiorga (8 %) e de Alcobaça (4,5 %). 

b. PRODUÇÃO 2018 

 Na tabela 6 estão representados os valores de produção potencial, real e perdida 

devido à estenfiliose, por pomar.  

 

 

FIGURA 10 - INFEÇÃO NAS FLORES FIGURA 13 - INFEÇÃO LATERAL E 

FOSSA NOS FRUTOS 
FIGURA 12 - NECROSE NO PESTILO FIGURA 11 - MANCHA LATERAL NO 

FRUTO 

TABELA 5 - PERCENTAGEM FRUTOS COM ESTENFILIOSE NAS SEMANAS 30, 32 E NA COLHEITA 

Pomares: P1-Sobrena P2-Silveira P3-Maiorga P4-Alcobaça

Semana 30 (laboratório) 12,0 % 40,0 % 14,0 % 0,0 %

Semana 32 (contagem) 18,0 % 30,5 % 8,5 % 4,5 %

Colheita (dados produtor) 20,0 % 49,0 % 8,0 % 4,5 %

Percentagem de frutos com estenfiliose
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Assim como se pode verificar na tabela acima, no caso desta doença não estar 

presente, o pomar da Silveira poderia ter tido um acréscimo de 27,43 t/ha na sua produção, 

o pomar da Sobrena 6,57 t/ha, o pomar da Maiorga 2,71 t/ha e o pomar de Alcobaça 0,71 

t/ha. O que equivale a uma perda total nos 4 pomares monitorizados de 37,42 t/ha. 

c. PERCENTAGEM DE FRUTOS COM ESTENFILIOSE NA COLHEITA (2017-

2018) 

Ao comparar-se a percentagem de frutos com estenfiliose, por pomar, nos anos de 

2017 e 2018 (gráfico 14), conclui-se que esta comportou-se de modo semelhante. O pomar 

mais afetado em ambos os anos foi o da Silveira, seguido pelos pomares da Sobrena, 

Maiorga e Alcobaça. De 2017 para 2018 os valores de quebra diminuíram 1,0% no pomar 

da Silveira e aumentaram 13,0% no pomar da Sobrena, 4,5% no pomar de Alcobaça (que 

no ano passado não foi afetado) e 3,0% no pomar da Maiorga. 

 

TABELA 6 - PRODUÇÃO 2018 

Pomares: P1-Sobrena P2-Silveira P3-Maiorga P4-Alcobaça

Produção esperada (s/ estenfiliose) 32,83 t/ha 55,98 t/ha 33,89 t/ha 15,88 t/ha

Produção real (dados produtor) 26,26 t/ha 28,55 t/ha 31,18 t/ha 15,17 t/ha

Produção perdida (c/ estenfiliose) 6,57 t/ha 27,43 t/ha 2,71 t/ha 0,71 t/ha

Produção 2018

GRÁFICO 14 – PERCENTAGEM DE FRUTOS COM ESTENFILIOSE/POMAR – 2017/2018 
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6. RESULTADOS POR POMAR 

a. POMAR DA SOBRENA 

O pomar da Sobrena foi o 2º pomar mais afetado pela doença, com 7 % quebra em 

2017 e 20% em 2018. 

Este teve o pico máximo de esporos na semana 32 (6 a 13 ago.), 16 semanas após a 

plena floração e 13 semanas após o início do desenvolvimento de frutos. Neste pomar 

evidenciam-se mais 3 picos importantes antes da colheita, nas semanas 14 (2 a 9 abr.), 22 

(28 mai. a 4 jun.) e 26 (25 jun. a 2 jul.) e após a colheita na semana 35 (27 ago. a 3 set.).  

Ao correlacionar-se o número médio de esporos nas folhas com as operações 

culturais (gráfico 15) verifica-se uma tendência de aumento destes sempre que há 

operações que fazem dispersar os esporos depositados no solo e nas ervas, como se observa 

nas semanas 12 (19 a 26 mar.), 21 (21 a 28 mai.), 31 (30 jun. a 6 ago.) e 34 (20 a 27 ago.) 

A única exceção foi a semana 26 (25 jun. a 2 jul.), onde após o corte da erva na entrelinha 

o número médio de esporos diminuiu. 

 

No gráfico 16, relaciona-se o número médio de esporos/cm2 com a temperatura e 

precipitação. Apesar de ser mais evidente nas semanas de 14 a 18 (2 abr. a 7 mai.), de 20 a 

24 (14 mai. a 18 jun.) e de 24 a 28 (11 jun. a 16 jul.), verifica-se que, com temperaturas 

médias acima dos 15ºC, o número médio de esporos acompanhou a variação da 

precipitação. Após a semana 28 (9 a 16 jul.), com a temperatura média quase sempre acima 

GRÁFICO 15 – RELAÇÃO OPERAÇÕES CULTURAIS COM NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2 
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dos 20ºC, continuou-se a verificar essa tendência, principalmente nas semanas 32 (6 a 13 

ago.) e 40 (1 a 8 set.), mas menos acentuada.  

 

Durante a monitorização os sintomas nas folhas foram sempre aumentando 

progressivamente, tendo havido um aumento mais acentuado a partir da semana 37 (10 a 

17 set.), 3 semanas após a colheita e 2 semanas após o último pico significativo do número 

médio de esporos. Nessa semana as temperaturas estavam muito próximas dos 20ºC e a 

precipitação dos 0 mm (gráfico 17). Encontravam-se bastantes frutos contaminados no 

chão e em estado avançado de podridão. 

A relação entre a percentagem de frutos com sintomas, o número médio de 

esporos/cm2 e a temperatura/precipitação (gráfico 18) é mais difícil de analisar. Isto porque, 

como a maior parte dos frutos contaminados continuavam nas árvores, ao longo das 

GRÁFICO 17 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FOLHAS COM SINTOMAS 

GRÁFICO 16 - RELAÇÃO PRECIPITAÇÃO/TEMPERATURA E NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2 
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semanas, a percentagem cresceu gradualmente com poucas variações. Mesmo assim, da 

semana 24 à 25 (11 jun. a 25 jul.) pode-se correlacionar o aumento destas variáveis com a 

subida da percentagem de frutos, o mesmo acontece da semana 20 à 23 (14 mai. a 11 jun.) 

e de 31 à 32 (31 jun. a 13 ago.) em que a temperatura diminuiu, mas todas as outras 

variáveis aumentaram.  

A partir da semana 30 (23 a 30 jul.), 4 semanas antes da colheita, com o aumento da 

temperatura média (atingido o seu máximo na semana 31, de 30 jul. a 6 ago.), da 

precipitação (fraca) e da maturação dos frutos, os sintomas de estenfiliose tiveram um 

aumento acentuado.  

b. POMAR DA SILVEIRA 

O pomar da Silveira foi o pomar mais afetado pela doença nos 2 anos de estudo, 

com quebra de 50% em 2017 e 49% em 2018. 

Este foi o pomar onde se registaram os maiores sintomas nas folhas e frutos e também 

o que teve o maior número médio de esporos/cm2. 

Registaram-se três picos significativos, nas semanas 15 (9 a 16 abr.), 21 a 23 (21 mai. 

a 11 jun.) e 26 (25 jun. a 2 jul.) sendo este o pico máximo, que correspondeu ao máximo 

número de esporos registados este ano. Este pico ocorreu 10 semanas após a plena floração 

e 8 semanas após o início do desenvolvimento dos frutos. 

Ao correlacionar-se o número médio de esporos nas folhas com as operações 

culturais verifica-se que houve uma tendência para o aumento destes na semana 13 (26 

mar. a 2 abr.) após a poda (gráfico 19).  

GRÁFICO 18 -RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FRUTOS COM SINTOMAS 
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No gráfico 20, relacionam-se o número médio de esporos/cm2 com a temperatura e 

precipitação no pomar da Silveira. Apesar de ser mais evidente nas semanas de 14 a 18 (2 

abr. a 7 mai.), nas semanas de 20 a 24 (14 mai. a 18 jun.), verifica-se que, com temperaturas 

médias entre os 12,5 e 15ºC, o número médio de esporos nas folhas acompanhou a variação 

da precipitação. Verifica-se também, que o pico máximo de esporos, da semana 26 (25 jun. 

a 2 jul.), ocorreu após a 2ª semana mais quente do ano e com ligeira precipitação.  

 

Neste pomar a percentagem de folhas com sintomas durante a monitorização teve um 

aumento bastante acentuado entre a semana 18 (30 abr. a 7 mai.) e 20 (14 a 21 mai.) e a 

partir desta foi aumentando ligeiramente até o pomar ser arrancado. Este aumento inicial 

GRÁFICO 20 - RELAÇÃO PRECIPITAÇÃO/TEMPERATURA E NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2 

GRÁFICO 19 - RELAÇÃO OPERAÇÕES CULTURAIS COM NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2 
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poderá estar relacionado com o corte dos infestantes na semana 19 (7 a 14 mai.), mas 

dificilmente se pode relacionar com a temperatura e precipitação. 

A partir da semana 26 (25 jun. a 2 jul.) o aumento de sintomas nas folhas teve um 

crescimento mais gradual (gráfico 21). 

A relação entre os frutos com sintomas, o número médio de esporos/cm2 e a 

temperatura/precipitação no pomar da Silveira está representada no gráfico 22. A 

percentagem de frutos com sintomas neste pomar foi muito superior aos restantes.  

Após um aumento bastante acentuado entre as semanas 19 (7 a 14 mai.) e 22 (28 mai. 

a 4 jun.), a percentagem de frutos com sintomas foi aumentando ligeiramente. Este aumento 

iniciou-se na semana em que o aumento de sintomas nas folhas começou a estabilizar, 

correspondendo ao aumento da precipitação e ao aumento brusco do número de esporos da 

semana 20 (14 a 21 mai.) para a 21(21 a 28 mai.) - segundo maior pico. 

 GRÁFICO 21 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FOLHAS COM SINTOMAS 

GRÁFICO 22 -RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FRUTOS COM SINTOMAS 
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c. POMAR DA MAIORGA 

O pomar da Maiorga foi o 3ª pomar mais afetado pela doença, com uma quebra de 

5,0 % em 2017 e de 8,0% em 2018. 

Este teve o pico máximo de esporos na semana 32 (6 a 13 ago.), 16 semanas após a 

plena floração e 13 semanas após o início do desenvolvimento de frutos. Neste pomar 

devem-se destacar mais 3 picos importantes antes da colheita, sendo o mais alto na semana 

22 (28 mai. a 4 jun.),seguido pelo das semanas 16 (16 a 23 abr.) e 18  (30 abr. a 7 mai.) e  

após a colheita na semana 35 (27 ago. a 3 set.).  

Ao correlacionar-se o número médio de esporos/cm2 nas folhas com as operações 

culturais (gráfico 23), verifica-se uma tendência de aumento deste  número, sempre que há 

operações que fazem disseminar os esporos, como se pode ver nas semanas 17 (23 a 30 

abr.), 20 (14 a 21 mai.), 30 (23 a 30 jul.) e 34 (20 a 27 ago.).  

 

No gráfico 24, relacionam-se o número médio de esporos/cm2 com a temperatura e 

precipitação. A variação destes, não acompanhou de uma maneira tão evidente a 

temperatura/precipitação como nos outros pomares. Como se pode ver nas semanas 14 a 

16 (2 a 23 abr.), 17 a 19 ( 23 abr. a 14 mai.), 21 a 23 (21 mai. a 11 jun.) e de 23 a 26 (4 jun. 

a 2 jul.), o aumento e diminuição dos esporos respondeu sempre de uma forma mais lenta 

às variações da precipitação, talvez por a  temperatura média ser menor neste local.  

GRÁFICO 23 - RELAÇÃO OPERAÇÕES CULTURAIS COM NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2 



 Relatório 2018 – G.T. para a estenfiliose 25 

O pico máximo de esporos, ocorreu na semana 32 (6 a 13 ago.), uma semana após a 

temperatura média ser máxima (24,9ºC). 

No gráfico 25, relaciona-se a variação da temperatura/ precipitação com o número 

médio de esporos/cm2 e percentagem de folhas com sintomas. Neste verifica-se que até à 

semana 26 (25 jun. a 2 jul.), esta percentagem aumentou sempre que houve um aumento 

na temperatura ou precipitação, como se pode ver nas semanas 20 (14 a 21 mai.), 23 (4 a 

11 jun.) e 25 (18 a 25 jun.). 

A partir da semana 36 (3 a 10 set.), duas semanas após a colheita, a percentagem dos 

sintomas nas folhas aumentou abruptamente, talvez devido às operações culturais 

efetuadas, não se terem efetuado tratamentos fitossanitários e ao facto de terem ficado 

frutos contaminados no chão. 

GRÁFICO 24 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FOLHAS COM SINTOMAS 

GRÁFICO 25 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FOLHAS COM SINTOMAS 
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A relação entre os frutos com sintomas com o número médio de esporos/cm2 e a 

temperatura/precipitação no pomar da Maiorga está representada no gráfico 26. A 

percentagem de frutos, após um aumento acentuado entre as semanas 20 (14 a 21 mai.) e 

22 (28 mai. a 4 jun.), foi constante, com uma ligeira redução a partir da semana 23 (4 a 11 

jun.) devido à monda de frutos e um ligeiro aumento nas semanas anteriores à colheita.  

 

d. POMAR DE ALCOBAÇA 

O pomar de Alcobaça, foi o pomar menos afetado pela doença, sem registo de quebra 

em 2017 e com 4,5% em 2018. 

Este pomar teve o pico máximo de esporos na semana 26 (25 jun. a 2 jul.), 10 semanas 

após a plena floração e 7 semanas após o início do desenvolvimento de frutos. Ao longo 

da monitorização destacam-se mais 5 picos importantes, sendo o mais alto na semana 33 

(13 a 20 ago.), seguido pelo picos das semanas 32 (6 a 13 ago.), 23 ( 4 a 11 jun.), 16 (16 a 

23 abr.)  e 15 (9 a 16 abr.) respetivamente. 

Ao correlacionar o número médio de esporos/cm2 nas folhas com as operações 

culturais (gráfico 27), verifica-se, tal como nos pomares anteriores, que com exceção das 

semanas 27 (2 a 9 jul.) e 35 (27 a 3 set.), sempre que houve operações que fizeram 

disseminar os esporos, este número tendeu em aumentar, como se pode ver nas semanas 

19 (7 a 14 mai.), 31 (30 jul. a 6 ago.) e 40 (1 a 8 out.).  

GRÁFICO 26 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FRUTOS COM SINTOMAS 
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No gráfico 28, relaciona-se o número médio de esporos/cm2 com a temperatura e 

precipitação no pomar de Alcobaça. A variação destes com a temperatura/precipitação foi 

menos visível do que nos outros pomares, devido a este pomar ter um número de esporos 

muito inferior, apesar disso, estes acompanharam o aumento e diminuição de precipitação 

nas semanas de 14 a 16 (2 a 23 abr.) , 20 a 24 (14 mai. a 18 jun.) e de 25 a 29 (18 jun. a 23 

jul.), não sendo tão evidente nas semanas seguintes onde a temperatura aumentou e a 

precipitação diminuiu.  

O pico máximo de esporos, na semana 26  (25 jun. a 2 jul.) ocorreu uma semana após 

a segunda semana com temperaturas médias mais altas de 2018 e onde se registou alguma 

precipitação. 

GRÁFICO 28 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FOLHAS COM SINTOMAS 

GRÁFICO 27 - RELAÇÃO OPERAÇÕES CULTURAIS COM NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/SEMANA/CM2 
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No gráfico 29, relaciona-se a variação da temperatura/ precipitação com o número 

médio de esporos/cm2 e percentagem de folhas com sintomas. Esta percentagem até à 

semana 24 (11 a 18 jun.) , apesar de algumas oscilações foi regular, após esta, teve um 

aumento abrupto até à semana 30 (23 a 30 jul.) onde estabilizou, até voltar novamente a 

aumentar abruptamente a partir da semana 33 (13 a 20 ago.).  

Pode-se justificar a primeira subida abrupta da percentagem de sintomas nas folhas, 

com o aumento da temperatura, a presença de alguma precipitação e o aumento de esporos, 

que teve o seu pico máximo na semana 26 (25 jun. a 2 jul.). A segunda ocorreu já perto da 

colheita, duas semanas depois da temperatura média de 2018 atingir o seu valor 

máximo (as temperaturas mantiveram-se altas nas semanas seguintes) e do corte de erva 

na entrelinha. 

 

A relação entre os frutos com sintomas com o número médio de esporos/cm2 e a 

temperatura/precipitação no pomar de Alcobaça está representada no gráfico 30. A 

percentagem de frutos com sintomas neste pomar foi muito baixa sendo praticamente nula 

até à semana 24 (11 a 18 jun.) inclusive. A partir desta, a percentagem foi aumentando 

ligeiramente, o que correspondeu ao primeiro aumento abrupto da percentagem de 

sintomas nas folhas, ao pico máximo do número médio de esporos (semana 26 de 25 jun. 

a 2 jul.) e ao aumento da temperatura, acima dos 20ºC. 

 

 

 

GRÁFICO 29 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FOLHAS COM SINTOMAS 
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7. INCIDÊNCIA DE SINTOMAS POR QUADRANTE 

a. PERCENTAGEM DE INCIDÊNCIA NA FOLHA 

Como se marcou um ramo em cada quadrante por árvore, conseguiu-se saber qual o 

quadrante onde o fungo teve maior expressão. Assim o gráfico 31 apresenta a percentagem 

média de sintomas de estenfiliose/quadrante/folha/pomar.  

 

Até à semana 41 (8 a 15 out.), a percentagem de folhas contaminadas por quadrante 

no pomar da Sobrena foi de 100% no Sul, 87,5% no Este, 62,5% no Norte e 41,7% no 

Oeste. No pomar da Silveira foi de 75,0% nos quadrantes Sul e Este, 57,1% no Oeste e 

33,3% no Norte. No pomar da Maiorga foi de 72,7% no Este, 35,7% no Oeste, 30,4% no 

Sul e 26,1% no Norte. No pomar de Alcobaça foi de 80,0% no Sul, 75,0% no Este e Norte 

e 66,7% no Oeste. 

GRÁFICO 30 - RELAÇÃO TEMPERATURA/ PRECIPITAÇÃO COM O NÚMERO MÉDIO DE ESPOROS/CM2 E % DE FRUTOS COM SINTOMAS 

GRÁFICO 31 - PERCENTAGEM MÉDIA DE SINTOMAS DE ESTENFILIOSE/QUADRANTE/FOLHA/POMAR 
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Deste modo conclui-se que, até à semana 41 (8 a 15 out.), o quadrante com maior 

percentagem média total de sintomas de estenfiliose nas folhas em todos os pomares 

monitorizados é o quadrante Este com 77,6 %, seguido pelo Sul com 71,4%, Oeste com 

50,3 % e o Norte com 49,2 % (gráfico 32).  

 

 

b. PERCENTAGEM DE INCIDÊNCIA NO FRUTO 

À semelhança do que se fez para as folhas e após o vingamento, marcaram-se, em 

cada quadrante, 4 corimbos por árvore com o mínimo de 3 frutos/corimbo, assim 

conseguiu-se determinar qual foi o quadrante onde os frutos foram mais afetados pelo 

fungo. O gráfico 33 apresenta a percentagem média de frutos com sintomas de 

estenfiliose/quadrante /pomar até à semana 33 (13 a 20 ago.) (semana em que o pomar da 

Silveira fez a sua colheita).  

GRÁFICO 32 - PERCENTAGEM MÉDIA TOTAL DE SINTOMAS DE ESTENFILIOSE/QUADRANTE/FOLHA 

GRÁFICO 33 – PERCENTAGEM MÉDIA DE SINTOMAS DE ESTENFILIOSE/QUADRANTE/FRUTO/POMAR 
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Assim, a percentagem de frutos contaminadas por quadrante no pomar da Sobrena 

foi de 33,3% no Norte, 26,4% no Este, 20,0% no Oeste e 11,1% no Sul. No pomar da 

Silveira foi de 63,3% no Sul, 62,4% no Este, 50,0% no Oeste e 20,0% no Norte. No pomar 

da Maiorga foi de 16,7% no Sul, 13,9% no Este, 8,3 no Norte e 0 % no Oeste. No pomar 

de Alcobaça foi de 10,0% no Este e 5,6% no Norte, não havendo frutos contaminados nos 

dois outros quadrantes. 

Com base no gráfico 34, conclui-se que o quadrante com maior percentagem média 

total de sintomas de estenfiliose nos frutos em todos os pomares monitorizados é o Este 

com 25,7 % seguido pelo Sul com 22,8%, Oeste com 17,5 % e o Norte com 16,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 34 - PERCENTAGEM MÉDIA TOTAL DE SINTOMAS DE ESTENFILIOSE/QUADRANTE/FRUTO 
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CONCLUSÃO 
 

O ano 2018 foi um ano em que as condições meteorológicas foram atípicas, com frio 

e precipitação até mais tarde. Posteriormente, manteve-se a ocorrência de precipitação 

(ainda que ligeira) com temperaturas mais elevadas. Estas condições atrasaram a floração 

em cerca de 10 a 15 dias, o mesmo acontecendo com o desenvolvimento dos esporos. 

Verificou-se maior incidência da doença durante a época da floração nos pomares 

com histórico mais elevado (Silveira e Sobrena). 

O maior número de esporos verificou-se na semana 26 (25 jun. a 02 jul.) nos pomares 

da Silveira e de Alcobaça e na semana 32 (6 a 13 ago.) nos pomares da Sobrena e Maiorga. 

Realça-se que os valores máximos registados foram superiores cerca de 1,5 vezes aos do 

ano anterior. 

Em todos os pomares verificou-se maior incidência da doença no quadrante Este. 

Comparando o ano de 2018 com o ano de 2017, verificou-se que houve um aumento 

na quebra de produção nos pomares da Sobrena, Alcobaça e Maiorga e uma ligeira redução 

no caso do pomar da Silveira. Nota para o facto das estimativas obtidas em laboratório, 

aproximadamente um mês antes da colheita, estarem bem relacionadas com os estragos 

reais apurados à colheita. 

Verificou-se que sempre que existem operações culturais que provoquem a dispersão 

dos esporos, há uma tendência para o seu número aumentar. 

Com a aproximação da data da colheita dos frutos os sintomas aumentam. 

Os dados obtidos podem ser um importante auxiliar para a gestão da estratégia 

fitossanitária, assim como para o planeamento das restantes operações culturais 

(monda, gestão do coberto vegetal, colheita, plano de conservação e outros).  
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ANEXOS 
1. DIAS DA SEMANA 

 

Semanas 2017 

Semana 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Dias do 

 Mês 

07/mar a 
14/mar 

14/mar a 
21/mar 

21/mar a 
28/mar 

28/abr a 
04/abr 

04/abr a 
11/abr 

11/abr a 
18/abr 

18/abr a 
25/abr 

25/abr a 
02/mai 

02/mai a 
09/mai 

09/mai a 
16/mai 

Semana 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Dias do  

Mês 

16/mai a 
23/mai 

23/mai a 
30/mai 

30/mai a 
06/jun 

06/jun a 
13/jun 

13/jun a 
20/jun 

20/jun a 
27/jun 

27/jun a 
04/jul 

04/jul a 
11/jul 

11/jul a 
18/jul 

18/jul a 
25/jul 

Semana 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Dias do  

Mês 

25/jul a 
01/ago 

01/ago a 
08/ago 

08/ago a 
15/ago 

15/ago a 
22/ago 

22/ago a 
29/ago 

29/ago a 
05/set 

05/set a 
12/set 

12/set a  
19/set 

19/set a 
26/set 

26/set a 
03/out 

 

 

Semanas 2018 

Semana 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Dias do 

 Mês 

19/mar a 
 26/mar 

26/mar a  
02/abr 

02/abr a 
09/abr 

09/abr a 
 16/abr 

16/abr a  
23/abr 

23/abr a  
30/abr 

30/abr a  
07/mai 

07/mai a  
14/mai 

14/mai a  
21/mai 

21/mai a  
28/mai 

Semana 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Dias do  

Mês 

28/mai a 
04/jun 

04/jun a  
11/jun 

11/jun a 
 18/jun 

18/jun a 
 25/jun 

25/jun a  
02/jul 

02/jul a  
09/jul 

09/jul a 
 16/jul 

16/jul a 
 23/jul 

23/jul a  
30/jul 

30/jul a  
06/ago 

Semana 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Dias do  

Mês 

06/ago a  
13/ago 

13/ago a  
20/ago 

20/ago a 
27/ago 

27/ago a 
03/set 

03/set a 
10/set 

10/set a  
17/set 

17/set a  
24/set 

24/set a 
 01/out 

01/out a  
08/out 

08/out a 
 15/out 

 

2. CONDIÇÕES IDEAIS PARA GERMINAÇÃO DE ESPOROS E MANIFESTAÇÃO 

DE SINTOMAS 

 

 

 

 

Temperatura Humidade Tempo

9,5-45 ºC 100 % H.R. Variável

18-32ºC 100 % H.R. 3 Horas

28ºC 100 % H.R. 20 minutos

Germinação de Esporos

Temperatura Tempo

16 ºC Variável

25-30ºC 96 Horas

28ºC 48 Horas

Manifestação de Sintomas
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3. FENOLOGIA DA PEREIRA 

 

4. COMPORTAMENTO DOS ESPOROS NOS DIFERENTES ESTADOS 

FENOLÓGICOS 

 

5. PERCENTAGEM DE FLORES / FRUTOS COM BOTRYTIS CINEREA APÓS 

ISOLAMENTO 

E.Fénológicos

C/53

Gomo 

inchado

C3/54 

Abrolha-

mento

D/56

Ponta 

verde

E/57

Botão 

Branco

E2/59

Pétalas 

visíveis

F/61 

Primeira 

Flor

F2/65

Plena 

Floração

G/67 

Queda 

Primeiras 

pétalas

H/69

Queda 

últimas 

Pétalas

I/71 

Vinga-

mento

J/72 

Desenvol. 

Frutos

P1 > > > < < > < <

P2 > > > < < < >

P3 > > > < > < <

P4 > > > < < > < >

Comportamento dos esporos


