
A análise dos documentos foi feita por Luís Miguel Martins, da UTAD. 
 
 
A) Comentários ao PDF: 
20111011_nunogomesoliveira_largocurro.pdf 
 
. Este documento apresenta um conjunto fotos do abate de um plátano, 
aparentemente devido a um cancro o tronco. A mais provável origem desse 
cancro é no corte do ramo, no qual foi deixado um toco, a partir do qual a 
podridão alastrou. 
 
. Trata-se de uma podridão cúbica castanha que origina a perda da resistência 
biomecânica da árvore. A dimensão da podridão pode realizar-se por métodos 
biomecânicos, como o resitógrafo, martelo de impulso ou verruma de pressler. O 
risco de queda ocorre sempre que a podridão ultrapassa 1/3 da área do tronco a 
um determinado nível. 
  
. As imagens mostram ainda uma codominância cuja perigosidade é difícil de 
avaliar somente pela observação das fotografias. 
  
. Há uma imagem que diz Tronco doente / Tronco não afectado, parecendo que 
a legenda está trocada. 
  
. Dada a dimensão da lesão, codominância, verticalidade dos ramos, pode não 
ter sido má opção o abate da árvore, dado o risco associado. 
  
  
B) Comentários ao PDF: 20111012_email_parquebiologicogaia.pdf 
  
. O documento justifica a operação de abate com base nalgumas razões. Não 
está muito bem estruturado e tem algumas imprecisões técnicas. Contudo, 
algumas justificações fazem sentido, designadamente as rolagens que originam 
ramos adventícios frágeis, que obrigam a novas intervenções e cancros muitas 
vezes irreversíveis. 
  
 2-3 comentários, à parte técnica do documento e da 
fi tossanidade das árvores: 
  
. “São muitas as doenças que atacam as árvores. Particularmente conhecido e 
grave é o caso dos Plátanos, na sua maioria infectados por fungos que 
desencadeiam uma doença denominada “Antracnose do plátano” e “Cancro do 
plátano”, provocada por um fungo (Apiognomonia veneta).” 
  
. No caso, particularmente grave, do “Cancro do plátano”, “...aconselha-se 
actualmente a eliminação completa das árvores atacadas, raízes incluídas, bem 
como das suas vizinhas. Embora penosa de suportar, esta solução é a única 



válida no actual estado de conhecimentos e no interesse da protecção das 
plátanos contra essa doença fatal.” (autor citado). 
  
. A antracnose é uma doença endémica do plátano e raramente provoca danos 
relevantes. O cancro do plátano não é causado por Apiognomonia veneta mas 
sim por Ceratocystis fimbriata. Felizmente para nós, o cancro corado do plátano 
ainda não foi diagnosticado em Portugal. Em França ou Itália efectivamente tem 
provocado mortalidade importantes, sendo as podas um dos veículos de 
propagação. 
  
. Toda a prevenção é pouca, para que não aconteça o que está a acontecer em 
Portugal com os Ulmeiros, como consequência da “Grafiose”, provocada por um 
insecto vector (Scolytus spp.) e um fungo Ceratocystis ulmi) que já matou 
grande parte das árvores deste género; nesta, como noutras doenças, dezenas 
de anos de podas desnecessárias, ou, mal feitas, são responsáveis pela sua 
expansão. 
  
. A expansão da grafiose do ulmeiro não se deve às podas, que sempre foram 
realizadas no ulmeiro pois as folhas e raminhos verdes eram usados na 
alimentação do gado, mas ao insecto vector Scolytus scolytus e S. 
multiestriatus. A grafiose é fulminante e de prevenção muito difícil. 
  


