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Importância do género Betula Tourn.ex.L.
A bétula é uma árvore florestal muito importante, especialmente nos climas mais frios. É uma 
espécie monóica, polinizada pelo vento, sendo as suas sementes dispersas pelo vento. Este género 
contém mais de 60 espécies e subespécies incluindo árvores e arbustos. B. pendula Roth* (vidoeiro) 
e B pubescens Ehrh. (“downy birch”) apresentam larga distribuição na Europa sendo também 
encontradas no Norte da Ásia (Hamet-Ahti et al., 1989; Niemisto et al., 2008). B. alleghaniensis 
Britton (yellow birch), B. lenta L. (sweet birch), B. papyrifera Marshall (paper birch) B. populifolia 
Marsh. (grey birch) e B. nigra L. (river birch) são espécies típicas da América do Norte  (Hamet-
Ahti et al., 1989; Verkasalo, 1990). Na Escandinávia e Norte da Europa B. pendula é uma espécie 
importante na indústria florestal, mas também é utilizada pela sua amenidade em parques, becos 
e jardins. B. alleghaniensis, B. lenta e B. papyrifera são espécies que também apresentam interesse 
na indústria florestal. Os vidoeiros são espécies pioneiras em zonas de climas frios, sendo que 
na Europa do sul podem apenas ser encontradas nas regiões mais elevadas. Várias espécies de 
Betula, tais como, B. nana L. (dwarf birch), B. pubescens subsp. czerepanovii (Orlova) Hamet-Ahti 
(arctic moor birch) e B. utilis D. Don (Himalayan birch) são árvores típicas nos limites das condições 
climáticas de desenvolvimento (treeline). B. nana e as suas subespécies são arbustos nativos do 
ártico e de regiões temperadas frias do Norte da Europa, da Ásia e da América. Elas encontram-se 
presentes em Greenland e ainda nas montanhas da Escócia e nos Alpes. B. utilis desenvolve-se 
como um arbusto ou como árvore nativa dos Himalaias (Hamet-Ahti et al., 1989;  
http://www.discoverlife.org).
*Cultivada pontualmente em Portugal

http://www.discoverlife.org
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Espécies de Phytophthora
As seguintes espécies de Phytophthora têm sido isoladas diretamente a partir de raízes, de tecidos 
do tronco ou de madeira de árvores de vidoeiro com sintomas característicos de doença:

Espécies de  
Phytophthora 

Sintomas da Doença Betula spp. Referências

cinnamomi Podridão radicular papyrifera Crandald, 1936

cactorum Cancro com exsudações lenta Anonymous, 1941

cactorum Cancro com exsudações alleghaniensis Howaward, 1942

cactorum Lesões no tronco pendula Lilja et al.,1996

cactorum Declínio e cancro com exsudação pendula Thinggard & Lilja, comunicação pessoal 2012

cambivora Declínio e  dieback pendula Jung et al., 2009

gonapodyides Declínio e  dieback pendula Jung et al., 2009

plurivora Declínio e  dieback pendula Jung et al., 2009

pseudogregata Declínio e  dieback pendula Jung, comunicação pessoal 2012

pseudosyringae Cancro com exsudações utilis Munda, comunicação pessoal 2012

ramorum1,2 Cancro com exsudações pendula Webber et al., 2010

Phytophthora sp. Cancro nas raízes das árvores que 
apresentam declínio e cancro com 
exsudação

pubescens Thinggaard & Lilja, comunicação pessoal 2012

Phytophthora sp. Cancro com exsudações Betula sp. Vitas et al., 2012

1 em ensaios de patogenicidade P. ramorum infetou plântulas de B. pendula e folhas destacadas de B. allegheniensis  
   (Jinek et al., 2011, Rytkonen et al., 2012)
2 na Europa P. ramorum e P. kernoviae são organismos  regulamentados (ver capítulo ‘Medidas de Quarentena‘).

A maioria destas espécies de Phytophthora isoladas de bétulas doentes apresentam uma larga 
gama de hospedeiros. Esta situação significa que não se pode excluir o ataque de árvores de 
outras espécies nas áreas circundantes a árvores doentes. 

Sintomas da Doença (ver figuras)
A maioria das espécies de Phytophthora ataca as raízes e a base dos troncos (doenças do solo) 
cujas infeções são difíceis de detetar. Em árvores adultas a infeção pode levar muitos anos 
até causar sintomas visíveis na parte aérea das árvores. Os primeiros sintomas da infeção, são 
visíveis através da rarefação da copa, da reduzida dimensão das folhas, morte de ramos e menor 
frutificação, causados pela morte das raízes finas, e consequentemente com a redução da 
absorção da água e de nutrientes. Após a entrada de Phytophthora nas raízes, esta invade o tronco 
através dos vasos e a infeção pode ser visível como lesões necróticas, cancros com exsudação ou /
em manchas escuras individuais com exsudação.

Poucas espécies de Phytophthora podem atacar o tronco e a copa e causar sintomas diretos. Em 
plântulas a infeção por P. cactorum pode ser observada facilmente, após chuva, como lesões 
necróticas nas folhas, ramos, tronco e apresentando o topo da copa a morrer. 
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Possibilidade de Confusão de Sintomas
Os sintomas da doença apresentados no capítulo anterior não são específicos das infeções 
causadas por Phytophthora. Insetos, danos mecânicos e outros fungos, tais como, Anisogramma, 
Godronia, Phomopsis, Armillaria, etc. podem também causar lesões necróticas e cancros. A 
determinação da causa correta da doença é importante ser feita, em particular, no caso de infeção 
por  Phytophthora para evitar a sua disseminação  (ver capítulo “Diagnóstico”).

Desenvolvimento da Doença
O desenvolvimento da doença é rápido em plântulas, mas em árvores adultas pode ser muito 
lento e pode mesmo decorrer durante vários anos. As espécies de Phytophthora podem causar 
a morte de árvores de bétula mas nem sempre. O resultado de uma infeção depende do estado 
geral sanitário determinado pelo clima, disponibilidade de nutrientes, competição, etc. Por 
vezes, as árvores podem sobreviver e recuperar do ataque de Phytophthora, no entanto, por se 
encontrarem enfraquecidas podem ser atacadas por patogénios secundários, acabando por serem 
destruídas. 

Disseminação da Doença

 A forma mais comum de disseminação de Phytophthora é através do movimento natural dos 
propágulos de plantas infetadas, pelo solo e pela água (água do solo, água superficial e rios) e 
através da atividade humana quando se procede ao movimento de material vegetal e de solo 
infestado. O comércio de plantas, a implantação de novas plantações, o movimento de veículos 
no solo, a utilização de equipamentos, a movimentação de solo e as atividades recreativas 
(caminhadas e acampamentos) mostraram também ser fontes de infeção. A disseminação do 
patogénio é ainda possível através da água de superfície ou dos rios, tanto em distâncias longas 
como curtas.

Diagnóstico
Não é possível identificar a infeção causada por Phytophthora só pelos sintomas da doença. 
Diferentes técnicas de diagnóstico, como isolamento direto, métodos moleculares e serológicos 
ajudam na identificação de Phytophthora sp. como a causa da doença. O isolamento e a 
sequenciação, tal como a morfologia dos isolamentos ajudam a identificar a espécie. Informação 
detalhada sobre o diagnóstico de Phytophthora em árvores é fornecida pelo link   
http://forestphytophthoras.org/key-to-species, http://www.phytophthoradb.org, 
http://phytophthora-id.org/ e em Martin et al. (2012).

Para obter ajuda neste diagnostico e favor contatar os servicos oficiais (ver o proximo capitulo).

O que fazer em caso de suspeita de árvores infetadas?
Contatar as autoridades nacionais responsáveis: addresses.pdf

http://forestphytophthoras.org/key-to-species
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Gestão e controlo
Para controlo direto com recurso à aplicação de produtos químicos é favor contatar as autoridades 
nacionais (ver capítulo acima). Se possível, aplicar as seguintes medidas culturais, as quais poderão 
ajudar a evitar a infeção e a preservar a sanidade das árvores:

Evitar o encharcamento, fertilizar de acordo com as necessidades das plantas e promover o 
arejamento do solo. O corte de ramos e pernadas não deve de ser executado na época de chuvas 
para permitir o rápido restabelecimento dos tecidos (periderme) da zona afetada. Evitar danos 
no tronco, como por exemplo, os causados por maquinaria pesada. Embora as espécies de 
Phytophthora possam infetar e invadir os tecidos das plantas ativamente e, em particular, as raízes, 
qualquer tipo de ferida potencia a infeção. Nas novas plantações deve utilizar-se material são para 
evitar a introdução de novas espécies de Phytophthora em ambiente natural. Evitar a introdução 
de plântulas importadas de zonas muito distantes.

Medidas de Quarentena
A Organização Europeia e Mediterrânica de Proteção de Plantas (OEPP) considera P. ramorum 
como um organismo nocivo. Encontra-se inscrita na Lista de Alerta da OEPP. Para mais informação 
pode consultar http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm

Na União Europeia P. ramorum é um organismo regulado de acordo com a Commission Decision 
2002/757/EU.
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Links para mais informação
Phytophthora em Florestas:  
http://forestphytophthoras.org/

P. ramorum:  
htpp://www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/  
www.eppo.org

Phytophthora chaves de identificação:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636
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Sintomas da Doença em Betula pendula (vidoeiro) causados por P. cactorum

Esquerda: Aumento da transparência da copa (3)
Centro: Extremidade das plântulas a morrer (2)
Direita: Lesões necróticas no caule de plantas jovens (2)

Exemplos de cancros com exsudações

Esquerda: Betula pendula (vidoeiro) causada por P. cactorum (3)
Centro: Betula pubescens (downy birch) causada por Phytopohthora spec. (3)
Direita: Betula utilis (Himalayan birch) causada por Phytopohthora spec. (1)

Fotos: (1) – A. MUNDA; (2) – A. LILJA; (3) – K. THINGGAARD

Exemplos de necrose cambial no tronco e na base da raiz da Betula pubescens (downy birch)
causada por Phytophthora spec. (3)

Sintomas da Doença de Phytophthora em Betula (vidoeiro)


