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RESUMO  

 

Os fungos são importantes agentes decompositores, mas também podem causar perdas 

económicas consideráveis agindo como fitopatogénios. Por outro lado, podem ainda estar 

na origem de doenças alérgicas em seres humanos. Desta forma, procurou-se estudar a 

relação entre o transporte aéreo de esporos de fungos e o estado fitossanitário das árvores 

do Jardim do Campo Grande. Para tal, procedeu-se à amostragem semanal da 

concentração aérea de esporos recorrendo a um capturador volumétrico do tipo Hirst e, 

adicionalmente, capturaram-se esporos através de lâminas-armadilha. Detectaram-se 

fungos potencialmente fitopatogénicos e diversos fungos referenciados na bibliografia como 

potencialmente alergisantes. Registou-se ainda a ocorrência de doenças no arvoredo do 

Jardim relacionadas com os esporos capturados utilizando estes dois métodos, entre as 

quais se destacaram podridões causadas por Basidiomycota.  

Foi ainda estudado a relação existente entre a dinâmica de dois esporos potencialmente 

alergisantes (Alternaria spp. e Cladosporium spp.) e os factores meteorológicos nos meses 

de Março e Maio de 2009. Através de uma regressão linear simples verificou-se que a 

temperatura foi o factor que melhor explicou a variação na concentração destes esporos, 

seguida pela humidade relativa. Por outro lado, não se verificou qualquer relação 

significativa com a variável precipitação. 

 

Palavras-chave: ambiente urbano, esporos de fungos alergisantes, capta-esporos, doenças 

das árvores, lâminas-armadilha, Lisboa. 
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Contribution for the knowledge of the relationship between air dissemination of 

fungal spores and the phytossanitary status of urban trees in Lisbon 

 

ABSTRACT 

 

Fungi are important decomposers, but can also cause considerable economic losses acting 

as pathogens. On the other hand, they can also cause allergenic diseases in humans. Thus, 

it was sought to find a relationship between the transport of fungal spores and plant health of 

the trees of the Campo Grande Garden in Lisbon. For this procedure, it was done a weekly 

sampling of the aerial concentration of spores using a Hirst-type volumetric sampler and, 

additionally, spores were captured using spore-trap slides. Fungi potentially phytopathogenic 

and other fungi referenced in the literature as potentially allergenic were observed. We also 

found diseases in trees related to the spores captured using these two methods, among 

which rots due to Basidiomycota were the most frequent.  

It was further studied the relationship between the dynamics of two potentially allergenic 

spores (Alternaria spp. and Cladosporium spp.) and meteorological factors in March and May 

2009. Using a simple linear regression we observed that temperature was the factor that best 

explained the variation in concentration of these spores, followed by relative humidity. 

Moreover, there was no significant relationship with rainfall. 

 

Keywords: allergenic fungal spores, Lisbon, slide-traps, spore trap, tree diseases, urban 

environment. 
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Contribution for the knowledge of the relationship between air dissemination of 

fungal spores and the phytossanitary status of urban trees in Lisbon 

 

EXTENDED ABSTRACT  

 

The occurrence of diseases in urban trees is one of the main problems affecting the 

management of trees in gardens, streets and other green spaces. Moreover, a tree whose 

stability was affected by insects or fungi can be dangerous to people and/or properties. On 

the other hand, factors such as temperature, precipitation, solar radiation and wind, among 

others, may affect the composition and concentration of airborne fungal spores, interfering 

with the host x pathogen relationship. Thus, the main objective of this study was to relate the 

atmospheric transport of spores of fungi to the occurrence of diseases in urban trees, and to 

determine the potential influence of different meteorological factors on the abundance of 

potentially allergenic fungal spores belonging to genera Alternaria and Cladosporium. In 

order to do that, it was used a Hirst-type volumetric sampler and, additionally, spore-trap 

slides. Spore sampling and monitoring of phytosanitary status of trees were performed at 

Campo Grande Garden between January and June 2009. The Hirst-type volumetric sampler 

was placed at the Lisbon Town Museum, close to that Garden. The meteorological data was 

provided by the Meteorological Survey Station of Lisbon/Ajuda, in Tapada da Ajuda. 

The Garden was divided into four sampling areas with 5 spore-trap slides per area, plus 5 at 

the Museum, close to the volumetric sampler. In the field the spore-trap slides were covered 

with a thin layer of petroleum jelly, and changed weekly between 26 March and 30 July 2009, 

then processed in the laboratory for fungal identification. 

The air sampling with the Hirst-type volumetric trap was performed using a flow rate of 10 

L/min and sets for 7 days sampling provided with Melinex adhesive tape. The sampler was 

installed on February, 2009 and sampler drums were changed weekly. The daily mean 

concentration of fungal spores was determined in microscope slides by counting all the 

spores in 15 fields of observation, using an optical microscope at a magnification of 400x. 

Fungal spores were identified and quantified by genus, whenever possible, comparing with 

identification keys obtained from literature.  

Phytopathogenic fungi as well as other fungi referred in literature as potentially allergenic 

were observed in the Garden trees. Tree diseases related to the spores captured using the 

two methods described above were also found, being the wood rots due to basidiomycetes 

the most frequent. Many trees had a preoccupying phytosanitary condition, which allows a 

recommendation for intervention or replacement, but in most cases without urgency. Populus 

alba, Eucalyptus spp., Platanus spp., Casuarina sp. and Ligustrum lucidum were the tree 
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species in the worst phytosanitary status and most of them, on the contrary, need short-term 

care. 

The presence of potentially allergenic spores was also confirmed by quantification of the 

genera Cladosporium and Alternaria, which revealed a proportion in the atmosphere during 

the months of March and May above the reference values for the occurrence of allergenic 

risk. These months were selected to study the possible relationship between meteorological 

factors and the dynamics of those fungal spores, by doing a longitudinal sweep in the center 

of the tape. Spore counts were then converted to spores per cubic meter of air sampled per 

day.  

Using SPSS version 17.0, simple regression analysis was performed in order to determine 

the relationships between the amount of spores of Alternaria spp. and of Cladosporium spp. 

and meteorological factors, namely temperature, relative humidity and rainfall. The air 

temperature was the factor that best explained the variations in the occurrence of spores of 

these two genera, followed by relative humidity of the atmosphere. However, the R2 were 

very low (0.10 – 0.31), although statistically significant, suggesting that there may be other 

relevant factors to consider.  

This study confirmed the feasibility of using Hirst-type spore sampling and spore-trap slides 

to obtain information on the quantity and type of phytopathogenic and/or allergenic spores in 

the atmosphere. Nevertheless, this methodology revealed difficulties in spore identification in 

samples obtained with the Hirst-type sampler and in quantification of spores in samples 

obtained from spore-trap slides (due to the inadequacy of this methodology for quantification 

in spores/m3). Additionally, the two methods showed low level of compatibility, i. e. they were 

efficient for different types of fungal spores, being therefore difficult to complement 

information from each other. However, it was possible to conclude that, at least for 

basidiomycetes, they gave good indication of their presence as pathogens in the surrounding 

trees. The levels of Alternaria spp. and Cladosporium spp. spores in the atmosphere during 

spring were of particular concern since the values obtained were clearly higher than those 

referred in literature as base values for the definition of allergy risk in humans. 
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Populus alba  L. 
Populus nigra  L. 
Populus  L. 
Prunus lusitanica  L. 
Prunus pissardii  Carrière 
Psila oleae  Boy. 
Puccinia  Pers.:Pers. 
Rhyzopus  Ehrenb. 
Salix babylonica  auct. non L. p.p. 
Schinus molle  L. 
Schinus terebinthifolius  Raddi 
Schyzophyllum  Fr.:Fr.  
Scytalidium  Pesante. 
Seiridium cardinale  (W. Wagener) Sutton & I. Gibson 
Septoria cercidis  Fr. 
Septoria  Sacc., nom. cons. 
Sophora japónica  L. 
Spegazzinia  Sacc. 
Sphaeropsis  Sacc., nom. cons. 
Stemphylium  Wallr. 
Taxodium  Rich. 
Taxus baccata L. 
Thuja plicata  Donn ex D. Don 
Tilia  L. 
Torula  Pers.:Fr. 
Trametes versicolor  (L.:Fr.) Pilát 
Trichocladium  C. Harz. 
Trichoderma  Pers.:Fr. 
Ulocladium  G. Preuss. 
Ulmus  L. 
Venturia  Sacc., nom. cons. 
Wardomyces  F.T. Brooks & Hansf. 
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Washingtonia filifera  (Linden ex André) H. Wendl. 
Washingtonia robusta  H. Wendl. 
Xanthogaleruca luteola  Müller 
Zeuzera pyrina  Linnaeus 
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Cada vez mais a floresta urbana surge como um ex-líbris, constituindo um inestimável 

património económico e paisagístico, atenuando um pouco a agressividade das urbes 

modernas. O reconhecimento dos múltiplos benefícios dos espaços verdes fez com que nas 

últimas décadas as entidades responsáveis investissem na requalificação e expansão 

desses mesmos espaços (Harris et al., 2004). É por exemplo o que se passa na cidade de 

Lisboa, onde estudos recentes revelaram que existem 9,1 m2 de vegetação por habitante, 

valor que sobe para 26,8 m2/habitante se o Parque de Monsanto for contabilizado (Soares & 

Castel-Branco, 2007). 

Na cidade a maioria dos locais disponíveis para arborização apresentam um conjunto de 

características pouco favoráveis ao desenvolvimento das árvores (Tello et al., 2005), pois 

estas vêem o seu crescimento limitado, tanto no espaço aéreo como no subterrâneo. Muitas 

vezes também se observa a alteração e degradação do substrato de enraizamento, 

podendo eventualmente existir no solo substâncias tóxicas para as raízes (Harris et al., 

2004; Tello et al., 2005). Para sobreviverem, para além de espaço para a copa e de 

iluminação adequada, as árvores necessitam, ao nível do solo, de água disponível, oxigénio, 

nutrientes e substrato para se fixarem (Harris et al., 2004). 

Os espaços verdes urbanos exigem, da parte de quem os gere e mantém, um vasto 

conjunto de investimentos. Por exemplo, a ocorrência de doenças em árvores urbanas é um 

dos principais problemas que afectam a gestão arbórea de jardins, arruamentos e outros 

espaços verdes. Com efeito, uma árvore afectada por parasitas, sejam eles fungos ou 

insectos, para além de ver diminuida a sua longevidade, pode vir a constituir um perigo para 

pessoas e bens. 

Uma árvore encontra-se doente quando ocorre um mau funcionamento das suas células ou 

tecidos, como resultado de uma agressão continuada causada por um organismo ou por 

factores abióticos, tornando-se evidente através do desenvolvimento de sintomas (Agrios, 

2005). Estes podem incluir cancros, podridões e manchas nas folhas, entre outros. Segundo 

Agrios (2005) as doenças das plantas podem ser causadas por fungos, procariotas, vírus e 

viróides, nemátodes, protozoários e plantas parasitas, sendo os fungos os mais relevantes 

no caso das doenças que afectam as árvores em ambiente urbano. 

Muitos fungos podem causar perdas económicas consideráveis agindo como fitopatogénios 

de plantas arbustivas e/ou herbáceas, tanto na agricultura como na floresta e também em 

ambiente urbano. Estes prejuízos, em muitos casos avultados, têm levado ao 

desenvolvimento de diversos métodos de controlo de doenças. Na cidade o controlo das 

doenças das plantas pode requerer formas de intervenção diferentes das normalmente 
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utilizadas em agricultura e nas florestas. Embora as características essenciais da interacção 

patogénio x hospedeiro sejam idênticas nas diferentes situações, as condições particulares 

do ambiente urbano conduzem com frequência a alterações na forma como as doenças 

poderão ser controladas (Tello et al., 2005). Por exemplo, em cidade pode frequentemente 

tolerar-se níveis de ataque mais severos (Harris et al., 2004), para além de que certas 

formas de intervenção devem ser rejeitadas devido à utilidade que se dá ao património 

arbóreo, ou ainda devido a limitações de natureza ambiental, económica e até política (Tello 

et al., 2005). 

Quer as árvores, quer os agentes causais das doenças estão dependentes das condições 

climáticas. Factores como a temperatura, a precipitação, a radiação solar, o vento, entre 

outros, afectam os fungos e bactérias, interferindo ainda na relação patogénio x hospedeiro. 

Daí a importância de realizar inspecções periódicas e operações de manutenção em árvores 

urbanas (Harris et al., 2004).  

Os estudos epidemiológicos são determinantes para a Patologia Vegetal, tendo enorme 

impacto no campo da Protecção das Plantas ao permitirem estudar a correlação, ao longo 

do tempo, entre variáveis como as condições climáticas, a concentração aérea de esporos, 

a incidência e a severidade de determinadas doenças numa dada área, de forma a 

estabelecer um plano adequado de protecção e gestão (Agrios, 2005). Deste modo, é de 

extrema importância a detecção e a identificação de inóculo aéreo de fungos fitopatogénicos 

para o estudo da epidemiologia das doenças das plantas, principalmente quando se trata de 

micoses cuja disseminação ocorre por dispersão aérea de esporos (Strange, 2003).  

A maioria dos trabalhos de epidemiologia envolvendo o estudo do transporte atmosférico de 

esporos de fungos dizem respeito essencialmente a doenças que afectam culturas agrícolas 

(Diaz et al., 1997; Diaz et al., 1998; Frenguelli, 1998; Eskalen & Gubler, 2001; Suheri & 

Price, 2001; Prados-Ligero et al., 2003; Rossi et al., 2005, 2008), sendo escassos os 

estudos relativos a doenças em árvores urbanas (Bernadovičová & Ivanová, 2008). 

Para além de potencialmente patogénicos para as árvores, diversos fungos podem 

desencadear processos alergénicos e doenças respiratórias em seres humanos, como por 

exemplo os pertencentes aos géneros Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Didymella, 

Ganoderma, Gliocladium, Penicillium e Phoma, entre outros (Kurup et al., 2000). Numerosos 

estudos têm confirmado a elevada frequência e concentração de esporos deste tipo de 

fungos na atmosfera (Corden et al., 2003; Stennett & Beggs, 2004; Grinn-Gofrón & Mika, 

2008; Oliveira et al., 2009a, 2009b). A duração do registo e recolha das amostras 

examinadas nesses estudos variam consideravelmente, desde 2 meses a 27 anos, com 

intervalos de amostragem que podem ser desde horários até mensais (Troutt & Levetin, 

2001; Hollins et al., 2004). 
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As alergias provocadas pelos fungos são doenças consideradas de difícil diagnóstico e 

tratamento (Grinn-Gofrón & Rapiejko, 2009) e são cada vez mais responsáveis por 

numerosos internamentos relacionados com episódios de asma e de insuficiência 

respiratória aguda (Bush & Portnoy, 2001; D’Amato et al., 2002; Green et al., 2003; Bush & 

Prochnau, 2004; Oliveira et al., 2009a). Assim se justifica a importância dos estudos que se 

realizam para que o tratamento e diagnótico de doenças alergénicas sejam mais eficientes 

(D'Amato et al., 1997; Rodríguez-Rajo et al., 2005), existindo já uma boa documentação 

destas doenças respiratórias para crianças e jovens adultos (Bush & Prochnau, 2004). 

De entre os fungos mais estudados, os mitospóricos são os que maior relevância têm 

merecido. Muitas espécies conhecidas por provocarem alergia estão incluídas neste grupo, 

tal como Alternaria spp. e Cladosporium spp., que são os géneros mais citados na 

bibliografia como alergénicos (Angulo-Romero et al., 1999; Giner et al., 2001; Stennett & 

Beggs, 2004; Grinn-Gofrón & Mika, 2008; Grinn-Gofrón & Rapiejko, 2009). Estima-se que, 

para provocarem sintomas em seres humanos, as concentrações mínimas para estes dois 

fungos têm que rondar os 100 e os 3000 esporos/m3 de ar, respectivamente (Rodríguez-

Rajo et al., 2005; Grinn-Gofrón & Rapiejko, 2009). Estes fungos produzem esporos em 

esporóforos livres, que se libertam quando maduros, mesmo na ausência de humidade, 

razão pela qual são designados por “dry-air spores” (Oliveira et al., 2009b). São fungos que 

se encontram em maiores concentrações quando o tempo está quente e seco e em 

condições de vento (Troutt & Levetin, 2001). Em oposição, os fungos Ascomycota e os 

Basidiomycota pertencem ao grupo “wet-air spores”, dado que os seus esporos são 

libertados quando há condições de elevada humidade e precipitação (Troutt & Levetin, 2001; 

Grinn-Gofrón & Mika, 2008, Oliveira et al., 2009b). A concentração de ascósporos na 

atmosfera aumenta durante e depois de tempestades; ainda assim, precipitação excessiva 

tende a lavar os esporos da atmosfera (Horner et al., 1992; Battarbee et al., 1997).  

A dispersão, transporte e concentração de esporos de fungos na atmosfera é influenciada 

por diferentes factores, sendo os mais importantes a temperatura, precipitação, luz, 

humidade relativa, vento, entre outros (Di Giorgio et al., 1996; Filipello et al., 1997; Strange, 

2003; Hollins et al., 2004; Agrios, 2005; Kasprzyk & Worek, 2006).  

A temperatura afecta tanto o número de esporos formados como a quantidade libertada. Por 

exemplo, algumas espécies do género Fusarium desenvolvem-se apenas em épocas e 

áreas mais frias, enquanto que muitas das antracnoses causadas por Colletotrichum spp. 

em plantas, são favorecidas por áreas e temperaturas muito elevadas (Agrios, 2005). A 

rapidez do desenvolvimento da doença depende de a temperatura ser ou não óptima para o 

desenvolvimento do patogénio e de se encontrar acima ou abaixo da temperatura óptima 



INTRODUÇÃO 
 

4 
 

para o desenvolvimento do hospedeiro. Quanto mais afastada estiver da temperatura óptima 

do patogénio e mais perto da do hospedeiro, mais lento será o desenvolvimento da doença. 

A precipitação e a humidade relativa, tal como a temperatura, influenciam o início e o 

desenvolvimento das infecções. A precipitação também tem um papel importante na 

distribuição e disseminação de muitos patogénios, aumentando além disso a suculência das 

plantas e, consequentemente, a sua susceptibilidade. A ocorrência de muitas doenças numa 

determinada região está relacionada com a quantidade e distribuição da precipitação 

durante o ano (Agrios, 2005).  

O vento influencia as doenças infecciosas das plantas, pois, para além de aumentar a 

dispersão de patogénio, pode levar à abertura de feridas que facilitam a infecção. Por outro 

lado, o vento pode igualmente impedir a ocorrência de infecção, através da aceleração da 

dessecação das superfícies húmidas, impedindo que os esporos germinem e infectem o 

hospedeiro. Alguns esporos, por exemplo, basidiósporos e alguns conídios, são demasiado 

frágeis e não sobrevivem a serem transportados pelo vento a grandes distâncias; outros, 

como os uredósporos, podem ser transportados pelo vento a muitos quilómetros de 

distância. O vento é ainda importante no desenvolvimento de doenças quando chove, pois 

os esporos são libertados mais facilmente, encontrando condições de humidade favoráveis 

para ocasionarem infecções de imediato (Agrios, 2005).  

O efeito da luz no desenvolvimento de uma doença, especialmente em condições naturais, é 

muito menor que o efeito da temperatura ou humidade. Em várias doenças a intensidade e a 

duração da luz pode levar a um aumento ou diminuição da susceptibilidade das plantas à 

infecção e também da severidade da doença. Baixa intensidade de luz vai aumentar a 

susceptibilidade das plantas a parasitas não obrigatórios, por exemplo a Botrytis spp. e a 

Fusarium spp., mas vai diminuir em relação a parasitas obrigatórios, como é o caso de 

Puccinia spp. (Agrios, 2005). 

Diversos trabalhos têm tentado estudar a interacção entre o valor das concentrações diárias 

dos esporos na atmosfera e as condições meteorológicas (Li & Kendrick, 1995; Mitakakis et 

al., 1997; Troutt & Levetin, 2001; Grinn-Gofrón & Rapiejko, 2009). De igual forma, vários 

estudos têm sido realizados em todo o mundo para documentar a composição e a variação 

dos esporos de fungos na atmosfera (Di Giorgio et al., 1996; Mitakakis et al., 1997; Corden 

& Millington, 2001; Henríquez et al., 2001). Apesar de em muitos destes estudos se ter 

demonstrado que as concentrações de esporos aumentam com temperaturas elevadas, a 

relação com outros factores climáticos e poluentes atmosféricos tem sido inconsistente 

(Katial et al., 1997; Angulo-Romero et al., 1999; Corden & Millington, 2001; Troutt & Levetin, 

2001; Burch & Levetin, 2002; Hollins et al., 2004; Stennett & Beggs, 2004). Apesar de 

diversos factores ambientais e climáticos serem conhecidos por afectar o ritmo diário e 
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sazonal da ocorrência de esporos de fungos no ar, ainda é difícil estimar a importância 

relativa de cada factor (Kasprzyk & Worek, 2006). Por outro lado, as cidades têm um 

microclima específico, que pode ser caracterizado por uma direcção de vento predominante, 

temperaturas mais elevadas e diferentes amplitudes térmicas diárias (Unger, 1999), o que 

pode dificultar aquela estimativa. 

O estabelecimento de uma relação entre as condições meteorológicas e a concentração de 

esporos de fungos representaria também um grande benefício para pacientes 

diagnosticados com alergias provocadas por fungos. Este conhecimento permitiria que se 

tomassem medidas preventivas, diminuindo sofrimento desnecessário (McCartney et al., 

1996; Giner et al., 2001; Troutt & Levetin, 2001; Grinn-Gofrón & Mika, 2008; Grinn-Gofrón & 

Rapiejko, 2009; Oliveira et al., 2009a). Contudo, devido às complexas inter-relações entre os 

factores climáticos, os poluentes e os alergenos, de que pouco ainda se sabe (Damialis & 

Gioulekas, 2006; O’Gorman & Fuller, 2008), torna-se difícil avaliar o risco individual, sem 

antes compreender aquelas interações na atmosfera (Ho et al., 2005). 

Em aerobiologia e fitopatologia utilizam-se vários métodos de amostragem de partículas 

atmosféricas (McCartney et al., 1996; Belmonte et al., 2000; Freeman et al., 2002; Sobreiro, 

2002), tais como capturadores volumétricos de esporos do tipo Hirst, Cour ou Durham e 

capturadores ciclónicos, entre outros. Na Europa os capturadores do tipo Hirst foram aceites 

como método standart (Belmonte et al., 2000; Rogers & Muilenberg, 2001). Ainda assim, os 

outros métodos de amostragem são muitas vezes utilizados por serem mais económicos e 

pela sua especificidade. 

Em fitopatologia, a monitorização de esporos na atmosfera tem sido feita de variadas 

formas, sendo a colocação de lâminas-armadilha um dos métodos possíveis (Dhingra & 

Sinclair, 1995) e ainda utilizado (Eskalen & Gubler, 2001). Este tipo de método tem 

desvantagens, pois os dados fornecidos pelas lâminas-armadilha são qualitativos e 

selectivos para esporos de grandes dimensões, sendo ineficientes em termos quantitativos 

(Dhingra & Sinclair, 1995).  

De acordo com Rogers & Muilenberg (2001), Galán et al (2007) e Grinn-Gofrón & Rapiejko 

(2009), a instalação de capturadores atmosféricos deve cumprir alguns requisitos mínimos: 

(i) o capturador deve estar instalado numa zona facilmente acessível e em superfície 

horizontal, (ii) não deve estar tapado por edifícios que o rodeiem ou que impeçam o fluxo de 

ar e (iii) não deve estar junto à superfície de instalação, isto é, não deve estar instalado junto 

ao solo, devido à turbulência que aí se pode gerar.  

Para se proceder à contagem e identificação das partículas recolhidas através de 

capturadores atmosféricos é necessário trabalhar através de amostragem, pois a contagem 

e identificação de todas as partículas presentes numa lâmina de microscópio seria uma 
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tarefa demasiado laboriosa. Para que os dados obtidos sejam estatisticamente significativos, 

a área amostrada não deve ser inferior a 10-12% da área de toda a lâmina (Frenguelli, 

2003), o que pode ser um trabalho árduo, pois a identificação baseia-se na morfologia dos 

esporos, tal como a cor e existência ou não de septos (Kurup et al., 2000).   

O presente trabalho insere-se nesta temática do relacionamento da amostragem de esporos 

transportados pela atmosfera com a ocorrência de doenças provocadas por fungos em 

árvores urbanas. Enquadra-se no projecto “Efeitos da Poluição Atmosférica e do Estado 

Sanitário das árvores na produção, morfologia e identificação dos grãos de pólen” 

(referência PTDC/AMB/64929/2006 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia), sendo a 

zona de estudo escolhida o Jardim do Campo Grande, em Lisboa, por se tratar de um jardim 

com uma área relevante no contexto da cidade, muito frequentado, com uma elevada 

diversidade de espécies arbóreas e situado numa zona de poluição atmosférica elevada 

(Anexo 1).  

O objectivo deste estudo foi a determinação da relação existente entre o transporte 

atmosférico de esporos de fungos fitopatogénicos no Jardim do Campo Grande e a 

ocorrência de doenças causadas por esses fungos no arvoredo do mesmo Jardim. 

Adicionalmente, pretendeu-se também monitorizar a presença de esporos de fungos 

potencialmente alergénicos, tida por importante num espaço muito frequentado como é o 

local de estudo. Para atingir estes fins caracterizou-se o estado fitossanitário do coberto 

arbóreo do Jardim e inventariaram-se as doenças e pragas existentes. A monitorização da 

presença de esporos de fungos fitopatogénicos e potencialmente alergénicos efectuou-se 

com um capturador de esporos do tipo Hirst e através da colocação de lâminas-armadilha.  

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

 

7 

 

2   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Localização e caracterização da zona em estudo – O Jardim do Campo Grande 

Este Jardim localiza-se a norte da cidade, na Freguesia do Campo Grande (latitude 

38º 76’ N, longitude 9º 13’ O, 76 m de altitude) e pertence ao concelho de Lisboa, 

estendendo-se por uma das suas raras planícies (Fig. 1).  

 

 
Figura 1 – Fotografia aérea do Jardim do Campo Grande (fonte: http://earth.google.com/intl/pt/). 

 

Com aproximadamente uma área de 15 ha (CML, 1998), o Jardim do Campo Grande é rico 

em espécies arbóreas ornamentais e não-ornamentais, arbustivas e herbáceas, tendo sido 

contabilizados cerca de 1330 exemplares pertencentes a mais de 60 espécies diferentes 

(Anexo 2).  

A gestão e manutenção é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML), 

sendo realizadas principalmente podas de manutenção e alguns abates de árvores 

perigosas ou que estejam em risco de ruptura. Algumas das placas de relva são regadas 

manualmente e alguns dos canteiros têm rega localizada.  
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Para a caracterização climática do local recorreu-se às normais climatológicas da Estação 

Meteorológica de Lisboa/Ajuda, situada na Tapada da Ajuda (latitude 38º 42’ N, longitude 9º 

11’ O, altitude 60 m), em virtude desta Estação estar próxima do local em estudo, 

considerando-se suficientemente representativa do clima da cidade de Lisboa. Todos os 

dados climáticos utilizados foram obtidos nesta estação. 

Nesta Estação Meteorológica, para um período referente aos anos 1941-1970 (Reis & 

Gonçalves, 1981), a temperatura média anual (T) foi de 16,9º C, sendo a média das 

temperaturas máximas do mês mais quente (Agosto) 29,2º C e a média das temperaturas 

mínimas do mês mais frio (Janeiro) 7,2º C. A precipitação média anual (P) foi de 731,3 mm, 

ocorrendo a precipitação máxima em Janeiro (116,5 mm) e a mínima em Julho (2,7 mm). A 

estação seca (P<2T), decorre entre os meses de Junho e Setembro, representando apenas 

8,3% da precipitação média anual. Desta forma, segundo a classificação de Köppen, o clima 

deste local pode ser caracterizado como temperado (mesotérmico) com Invernos suaves e 

Verão quente e seco (Csa). 

Na Figura 2 está representado o diagrama termopluviométrico para a Estação Meteorológica 

de Lisboa/Ajuda, referente ao período entre 1941-1970.  

 

 

2.2 Estado fitossanitário do coberto arbóreo do Jar dim do Campo Grande 

A avaliação do estado fitossanitário do coberto arbóreo efectuou-se entre Janeiro e Junho 

de 2009 por diagnóstico etiológico e sintomatológico sempre que necessário. Tendo-se 

ainda acompanhado semanalmente o estado fitossanitário das árvores ao longo deste 

período, aquando da substituição das lâminas-armadilha. 

Para o isolamento e identificação dos agentes causais das doenças detectadas recolheu-se 

material vegetal infectado. No laboratório cortaram-se as amostras de tecido infectado em 

pequenas secções, na interface entre a parte doente e a parte sã, com dimensões médias 

de 2-3 mm, passando-as por hipoclorito de sódio a 5% e depois por água destilada 

esterilizada. Após uma ligeira passagem por papel de filtro para retirar o excesso de água, 

colocaram-se 5 pedaços de tecido infectado em cada placa de Petri com gelose de batata 

dextrosada (PDA, Difco Laboratories, Detroit, MI, EUA) suplementado, após autoclavagem e 

arrefecimento a 45 ºC, com 250 mg de cloranfenicol/L, distribuídos pela superfície da placa. 

Para finalizar, colocaram-se as placas na estufa de incubação, a uma temperatura de 20-

25ºC. 
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Figura 2 – Diagrama ombrotérmico referente à Estação Meteorológica de Lisboa/Ajuda, segundo a 

convenção de Larcher (1977): no topo, nome da estação, altitude, temperatura e precipitação médias 

anuais e número de anos considerados. Em abcissas, os meses de Janeiro a Dezembro. Na primeira 

ordenada, a temperatura, estando assinaladas de cima para baixo, a temperatura máxima absoluta, a 

média das máximas do mês mais quente, a média das mínimas do mês mais frio e a mínima 

absoluta. Na segunda ordenada, a precipitação. A cada divisão das ordenadas correspondem 10 ºC e 

20 mm, respectivamente. O tracejado vertical representa o período húmido (o dobro da temperatura 

inferior à precipitação), correspondendo o ponteado ao período seco. 

 

 

Em todas as operações utilizaram-se técnicas assépticas, fundamentais para isolar o 

patogénio, evitando a contaminação da cultura por outros microorganismos secundários. 

Deste modo, trabalhou-se sempre na proximidade da chama, tendo especial cuidado em 

desinfectar todos os utensílios sempre que foram utilizados. 

Para efeitos da classificação fitossanitária do arvoredo (Anexo 3), utilizaram-se as classes 

definidas por Caetano (1995): 

Classe A – Árvores que não exigem cuidados especiais: árvores em bom estado vegetativo, 

exigindo apenas as habituais e racionais intervenções de conservação e poda (árvores 

assinaladas com cor verde nas cartas do Anexo 4); 

Classe B – Árvores a serem objecto de tratamento: árvores em razoável estado de 

conservação, mas com alguns ramos mortos, necessitando de procedimentos que 

consistem basicamente no corte desses ramos (árvores assinaladas com cor amarela); 

Classe C – Árvores a abater: árvores já mortas ou que apresentem uma decrepitude 

irreversível, basicamente caracterizadas por possuírem grandes cavidades no tronco, com 
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podridões provocadas por basidiomicetas lenhícolas ou muito afectadas por insectos e com 

mais de 50% de ramos mortos (árvores assinaladas com cor vermelho). 

 

 

2.3 Monitorização da presença de esporos de fungos na atmosfera 

Para a captura de esporos de fungos utilizaram-se duas técnicas que se basearam na 

captura de partículas atmosféricas (i. é, esporos), através de um capturador volumétrico do 

tipo Hirst (modelo VPPS 2000 ® Lanzoni S.R.L.), e através de lâminas de vidro cobertas 

com vaselina (que se designaram por lâminas-armadilha). Estas amostragens foram 

efectuadas e compiladas semanalmente, de Fevereiro a Junho de 2009. 

 

2.3.1 Utilizando um capturador de esporos do tipo H irst 

O capturador volumétrico de esporos do tipo Hirst (Figura 3), utilizado para este estudo foi 

instalado a 3 Fevereiro de 2009 e o local escolhido para a sua colocação foi o Museu da 

Cidade de Lisboa, devido às características necessárias para que este aparelho funcione 

sem problemas. O capturador situou-se a cerca de 3 m do solo, sobre a cobertura de um 

edifício, ficando o orifício de aspiração a 1 m do telhado. 

 

 
Figura 3 - Capturador de pólen do tipo Hirst instalado no Museu da Cidade, em Lisboa. 
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O capturador volumétrico utilizado é constituído pelos seguintes componentes (Dhingra & 

Sinclair, 1995; Strange, 2003; Gálan et al., 2007; Figura 4):  

- Unidade de impacto, constituída por um orifício de admissão, que mede 14 x 2 mm, 

e por um suporte circular, designado por tambor, onde aderem as partículas. Um 

mecanismo de relógio permite a rotação do tambor (2 mm por hora), garantindo uma 

amostragem de ar contínua durante 7 dias, com possibilidade de dados horários e diários. 

Para garantir a aderência das partículas e minimizar o seu ressalto, coloca-se uma tira de 

fita de Melinex® coberta com uma substância adesiva sobre a superfície de impacto do 

tambor.  

- Leme, que está colocado no revestimento exterior da unidade de impacto, 

funcionando de modo a garantir que o orifício de entrada fique sempre posicionado de 

acordo com a direcção do vento dominante, maximizando a eficiência de captura das 

partículas existentes nas correntes atmosféricas. 

- Bomba de vácuo, que possui um mecanismo para regular o volume de ar 

capturado. O débito recomendado para a captura de partículas atmosféricas é de 10 

litros/minuto, pois este valor é similar ao volume de ar inalado pelos pulmões humanos.              

 

 
Figura 4 - Capturador de pólen do tipo Hirst (A) e Corte esquemático da unidade de impacto (B) 

(adaptado de Gálan et al., 2007). 
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A fita de Melinex® foi fixada semanalmente no tambor por intermédio duma tira de fita-cola 

de dupla face, no local indicado pelo fabricante, utilizando a base fornecida para o efeito. 

Pincelou-se a fita com uma solução de silicone líquida®, utilizando um pincel de cerdas 

macias com largura de 12 mm. Este procedimento foi realizado com uma só passagem do 

pincel.  

Já no local, colocou-se o tambor com a fita já preparada no capta-esporos, fazendo-se 

alinhar a marca vermelha do tambor com a do mecanismo de relógio, dando-se corda até 

este se deter. Marcou-se a fita com o auxílio de uma espátula introduzida através do orifício 

de admissão, e mediu-se o fluxo de ar através de um fluxómetro, ajustando-se, se 

necessário. Substituiu-se semanalmente o tambor por outro previamente preparado. 

No laboratório, a fita foi seccionada em períodos de 24 horas (24h = 48 mm de fita), com 

auxílio de uma régua própria para o efeito (Figura 5), e cada secção foi montada entre 

lâmina e lamela utilizando uma solução corante e fixadora específica para o efeito (Figura 

6). Antes de serem observadas, as lâminas ficaram a secar durante um período de 24 horas. 

 

 
Figura 5 – Base acrílica utilizada para dividir a fita de Melinex em fracções diárias e diversos 

instrumentos utilizados para a preparação, corte e montagem das lâminas de microscópio. 
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Figura 6 – Fita de capta-esporos correspondente a um dia, montada em preparação definitiva e 

etiquetada. 

 

Para a observação das lâminas, seleccionou-se, aleatoriamente, um dia por semana e 15 

campos de observação por cada lâmina (Figura 7), dividindo-se por três linhas horizontais (i. 

e. cinco observações por cada linha) distantes entre si 4 e 3 mm, sendo a distância entre 

linhas verticais de 9 mm. A distância das linhas verticais corresponde a 4 h e 30 min, o que 

significa que a primeira linha vertical corresponde às 3 h, a segunda às 7 h e 30 min, a 

terceira às 12 h, a quarta às 16 h e 30 min e a última às 21 h. 

Em cada lâmina escolheu-se aleatoriamente três campos, um por cada linha, em que se 

identificaram os esporos encontrados, segundo os critérios de Ellis (1971; 1976), Sutton 

(1980), Barnett & Hunter (1998) e Hanlin (1990; 1998). 

 

 
Figura 7 – Ilustração esquemática do método de contagem utilizado. 

 

Contou-se o número de esporos em cada campo, utilizando um microscópio óptico Olympus 

CX31 na ampliação de 400x (40x na objectiva e 10x na ocular). Esses valores foram depois 

lançados numa folha de cálculo de Excel® (Microsoft Corporation), agrupados por espécie ou 

grupos de espécies, e por data. Muitos esporos de fungos derivados de diferentes espécies 

4 mm 

3 mm 
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são morfologicamente semelhantes, por esta razão não puderam ser identificados, tendo 

sido classificados como “outros”. 

As contagens e identificações efectuaram-se semanalmente entre 4 de Fevereiro e 23 de 

Junho, obtendo-se um valor médio de esporos para um dia aleatório para cada semana.  

Para estudar a eventual relação entre factores meteorológicos e a dinâmica de esporos de 

fungos, escolheram-se os géneros Alternaria e Cladosporium, por serem os fungos mais 

citados na bibliografia devido ao seu poder alergénico. Assim, seleccionaram-se dois meses 

em que se realizaram observações, através de um transepto longitudinal aproximadamente 

no centro da fita, de acordo com o protocolo descrito por Rogers & Muilenberg (2001). 

Elegeram-se Março e Maio para os meses a serem estudados. 

Para o cálculo do número de esporos/m3 de ar, utilizaram-se dois factores multiplicativos 

distintos, um para os esporos encontrados nos 15 campos observados, de Fevereiro a 

Junho, e outro para os dois meses em que se fizeram observações diárias. Este factor tem 

em consideração o volume de ar amostrado (10 litros/min) e o tamanho do campo de visão 

do microscópio, na objectiva de 40x, e irá variar com a marca e modelo de microscópio.  

No primero caso, utilizou-se uma adaptação ao procedimento descrito por Frenguelli (2003) 

e Gálan et al. (2007). Já no segundo, optou-se por seguir o método de Rogers & Muilenberg 

(2001). 

 

2.3.2 Recolha de estruturas de fungos em lâminas-ar madilha 

Para além do capturador de esporos, foram regularmente amostradas 20 lâminas de 

microscópio distribuídas pelo Jardim do Campo Grande (1 lâmina/árvore em 20 árvores 

seleccionadas pela altura e acessibilidade), de forma a ter-se uma ampla amostragem. Este 

foi dividido em quatro áreas de amostragem, de acordo com o plano de distribuição de 

serviço da CML para esta infraestrutura urbana, tendo sido amostradas 5 lâminas por área. 

Ainda se colocaram mais 5 lâminas no Museu da Cidade, 2 em sebe de ciprestes e 3 em 

cada pé do capturador. 

As lâminas-armadilha foram recolhidas semanalmente, e processadas de acordo com os 

procedimentos laboratoriais descritos por Eskalen & Gubler (2001). 

As lâminas foram transportadas em tubos falcon lavados e esterilizados, e antes de terem 

sido trocadas pincelaram-se com vaselina nas duas faces, e só depois foram presas a uma 

mola (Figura 8). As lâminas foram trocadas semanalmente, entre 26 de Março e 30 de Julho 

de 2009. Uma vez no laboratório as lâminas foram lavadas com 10 mL de água destilada, 

esterilizada e aquecida, com um pincel, para que a vaselina se fluidificasse melhor. Com 

uma micropipeta fizeram-se duas tomas, de 20 µL, para duas placas contendo PDA. O 
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inóculo foi espalhado com o auxílio de uma vareta de vidro em V, previamente esterilizada. 

As placas foram a incubar a 25ºC na obscuridade durante 5 dias. Identificaram-se e 

contaram-se as colónias presentes nas placas, tendo sido observadas novamente ao 15º e 

30º dias, após incubação. Sempre que necessário as placas foram colocadas na presença 

duma fonte de luz fluorescente (Osram L30-21-840 ECO) para que a frutificação fosse 

estimulada (Dhingra & Sinclair, 1995). 

Quando foi necessário realizar repicagens, utilizaram-se placas de Petri contendo 15 mL de 

PDA, suplementado, após autoclavagem e arrefecimento a 45 ºC, com 250 mg de 

cloranfenicol/L, este último para impedir o crescimento de bactérias.  

Após a inoculação, as placas foram a incubar à temperatura de 24 ± 1 ºC. 

 

 
Figura 8 - Recolha de estruturas de fungos através das lâminas-armadilha. 

 

Para identificação das colónias, as estruturas foram montadas em lâmina e lamela, com 

uma solução de lactofenol com azul de algodão, num microscópio óptico Leitz “Laborlux S” 

na ampliação de 400x. A identificação dos esporos foi feita segundo os critérios de Ellis 

(1971; 1976), Sutton (1980), Hanlin (1990; 1998) e Barnett & Hunter (1998). 

Sempre que não foi possível identificar a que género pertenciam os fungos isolados, por 

estes não frutificarem em tempo útil, as colónias foram classificadas como “outras”. Todas 

as colónias foram contabilizadas, excepto as de Cladosporium sp., Penicilium sp., 

Trichoderma sp. e Aspergillus sp., em que apenas se registou a sua presença ou ausência, 

ou seja, 1 ou 0, respectivamente.  
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2.4 Métodos estatísticos 

Os dados obtidos para as lâminas-armadilha nos dois meses em estudo, foram analisados 

recorrendo ao programa de software estatístico SPSS versão 17.0 (Anexo 5). Esta análise 

baseou-se no estudo da relação entre condições climáticas e a dinâmica dos esporos de 

Alternaria spp. e Cladosporium spp. na atmosfera. Para tal, fez-se uma análise de regressão 

linear simples e múltipla, tendo-se realizado também um teste para se comparar as médias 

dos dois meses, para cada espécie. Nas análises de regressão simples e múltipla, as 

concentrações de Cladosporium spp. e de Alternaria spp. foram as variáveis dependentes, 

enquanto que as variáveis independentes foram a precipitação, a humidade relativa e a 

temperatura. Consideraram-se válidas as regressões estatisticamente significativas 

(p<0,05), avaliando-se a proporção da variação explicada por cada uma das variáveis 

independentes através dos coeficientes de correlação (R2). 

Através deste programa também se obteve a estatística descritiva para todos os dados. 
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 3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Estado fitossanitário do coberto arbóreo do Jar dim do Campo Grande 

Na sequência da avaliação do estado fitossanitário do coberto arbóreo do Jardim, detectou-

se a presença de doenças em diversas espécies lenhosas (Quadro 1), de entre as quais se 

destacam, pela frequência, podridões causadas por basidiomicetas, (e. g. Phellinus 

torulosus, Ganoderma australe, Ganoderma lucidum, Phellinus pomaceus e Inonotus 

hispidus) (Figuras 9 a 12), cancros (e. g. cancro do choupo causado por Cytospora 

chrysosperma e cancro cortical dos ciprestes devido a Seiridium cardinale), oídios (Oidium 

spp., Erysiphe platani, E. flexuosa) e antracnose (Apiognomonia veneta e Colletotrichum 

spp.), entre outras. Os sintomas destas doenças foram visíveis a partir de início de Abril, 

com excepção da podridão rosa das palmeiras (Gliocladium vermoesenii) e dos oídios cujos 

sintomas só apareceram em meados de Maio. 

Também se verificou a presença de pragas (Quadro 2), tais como Zeuzera pyrina (Figura 

13), Psila oleae (Figura 14), Glycaspis brimblecombei (Figura 15), Corythuca ciliata (Figura 

16) e Xanthogaleruca luteola (Figura 17), entre outras. 

 

Quadro 1 - Doenças identificadas no Jardim do Campo Grande por hospedeiros e por zona 

Hospedeiro Nome vulgar da doença Patogénio Zona  

Acer pseudoplatanus Oídio Oidium spp. 2 

Aesculus hippocastanum 
Mancha angular Guignardia aesculi 1 

Oídio Erysiphe flexuosa 1 

Casuarina spp. 

Podridão branca Corticium spp. 3 

Podridão branca Ganoderma australe 3 

Podridão branca Trametes versicolor 3 

Ceratonia siliqua 

Podridão branca Ganoderma lucidum 2 

Podridão do tronco e ramos Phellinus pomaceus 2 

Tumor bacteriano Agrobacterium tumefaciens 2 

Podridão castanha do tronco Laetyporus sulphureus 2 

Cercis siliquastrum Septoriose Septoria cercidis 2 e 3 

Corynocarpus laevigata Antracnose Colletotrichum spp. 2 e 4 

Cupressus spp. Cancro cortical dos ciprestes Seiridium cardinale 3 e 4 
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Quadro 1 (cont.) - Doenças identificadas no Jardim do Campo Grande por hospedeiro e por zona 
Hospedeiro Nome vulgar da doença Patogénio Zona  

Eucalyptus spp. 

Podridão branca Phellinus torulosus 2 

Podridão branca Phellinus punctatus 4 

Podridão branca Perenniporia spp. 2 

Morus alba Podridão branca Schyzophyllum sp. 2 

Phoenix canariensis Podridão rosa das palmeiras Gliocladium vermoesenii 3 e 4 

Phytolacca dioica Antracnose Colletotrichum sp. 2 

Pinus pinea Podridão branca Phellinus pini 2 

Platanus spp. 

Oídio Erysiphe platani 3 e 4 

Podridão branca Inonotus hispidus 3 e 4 

Antracnose Apiognomonia veneta 3 e 4 

Populus alba 
Cancro difuso do choupo Cytospora chrysosperma 3 

Podridão branca Ganoderma australe 3 

Prunus lusitanica Podridão do tronco e ramos Phellinus pomaceus 4 

Prunus pissardi 
Podridão do tronco e ramos Phellinus pomaceus 4 

Podridão branca Ganoderma lucidum 3 

Schinus molle Podridão do tronco e ramos Inonotus hispidus 2 e 4 

Sophora japonica Podridão do tronco e ramos Inonotus hispidus 2 

 

 

Quadro 2 – Pragas identificadas no Jardim do Campo Grande por hospedeiro 

Hospedeiro Nome vulgar da praga Parasita 

Acer pseudoplatanus Broca Zeuzera pyrina 

Cercis siliquastrum Psila da olaia Psila oleae 

Eucaliptus spp. “Red Gum Lerp Psyllid” * Glycaspis brimblecombei 

Fraxinus excelsior Tripe Ordem Thysanoptera 

Jacaranda mimosifolia Afídeo Aphis sp. 

Laurus nobilis Cochonilha Lepidosaphes beckii 

Platanus spp. Tigre do Plátano Corythuca ciliata 

Tilia spp. Afídeo Eucallipterus tiliae 

Ulmus spp. Galerucela do ulmeiro Xanthogaleruca luteola 
* Esta praga é designada por “Psílideo-de-concha” no Brasil (Firmino-Winckler et al., 2009) 
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Figura 9 – Eucalyptus spp. com podridão branca do tronco, na base do qual se podem observar, 
carpóforos de Phelinus torulosus. 

 

 

        
Figura 10 – Frutificação de Inonotus hispidus em Sophora japonica (a) e Schyzophyllum spp. em 

ramos de Morus alba (b). 
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Figura 11 – Prunus pissardi com frutificações de Ganoderma lucidum à volta do tronco (a) e 

frutificação de Inonotus hispidus no tronco de Platanus hibrida (b). 
 

 

         

Figura 12 – Phellinus pomaceus em (a) Prunus lusitanica e (b) Prunus pissardi. 
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Figura 13 – Exúvia (a) e câmara pupal (b) de Zeuzera pyrina em tronco de Acer pseudoplatanus. 

 

 

 
Figura 14 - Psila oleae em Cercis siliquastrum. 
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Figura 15 - Glycaspis brimblecombei em Eucalyptus spp. 

 

 

    
Figura 16 – Ninfas e adultos de Corythuca ciliata em folhas de Platanus spp. 

 

 

    
Figura 17 – Larva e adultos de Xanthogaleruca luteola em Ulmus spp. 
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O Jardim apresenta um total de 1290 árvores, e a maior parte destas encontra-se na classe 

B (51%), seguindo-se a classe A (25%) e depois a classe C (14%). Os cepos 

corresponderam a 9%, enquanto que as árvores mortas (dois jacarandás jovens), ficaram 

pelos 0,16% (Anexos 2 a 4). 

A zona 3 do Jardim é a que apresenta maior proporção de árvores na classe C (23%), Nesta 

zona encontraram-se árvores nas quais se verificou o levantamento do prato radicular, forte 

inclinação do tronco (próxima dos 45º) e defeitos graves (codominância, esgaçamento do 

ritidoma, entre outros), exemplares que se incluíram como pertencentes à classe C. Por 

exemplo, num eucalipto observou-se esgaçamento do tronco (defeito grave), provavelmente 

devido a actos de vandalismo (Figura 18). De salientar que, durante o período do estudo 

caíram dois eucaliptos no decorrer de intempéries na zona de Lisboa (Figuras 19 e 20). 

Também na zona 3 se pode verificar que alguns pinheiros-mansos apresentavam 

levantamento do prato radicular e inclinação do tronco (Figura 21). Ainda nesta zona do 

Jardim, grande parte dos choupos-brancos evidenciava escorrimentos e podridões (Figuras 

22 e 23), pelo que a CML procedeu ao abate de 4 exemplares (Figura 24). 

O arvoredo da zona 4 é o que se encontra em melhor estado fitossanitário com 11% das 

árvores na classe C, 41% na classe B e 42% na classe A. 

Em relação às zonas 1 e 2, verificou-se que existe uma baixa proporção de árvores na 

classe C (10% e 11%, respectivamente) mas, por outro lado, a classe B é elevada (47% e 

59%, respectivamente). 

 

         
Figura 18 – Eucalipto com o tronco esgaçado. 
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Figura 19 – Eucalipto com problema de codominância (a), que caiu em Janeiro de 2009 na sequência 
de ventos fortes e pormenor do cepo (b). 

 

 

       

Figura 20 – Eucalipto antes de cair notando-se uma ligeira inclinação do tronco (a), e após a queda 
(b), sendo evidente a presença de micélio de fungo nas raízes. 
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Figura 21 – Dois exemplares de Pinus pinea com forte inclinação do tronco e levantamento do prato 

radicular. 
 

 

       

Figuras 22 – Tronco de Populus alba da classe C (a) apresentando cavidades e carpóforos (b). 
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Figura 23 - Populus alba com escorrimentos de gomas e podridão do tronco. 

 

 

           
Figura 24 - Populus alba abatidos, evidenciando podridão branca do tronco. 

 

 

Entre as árvores que apresentam necessidade urgente de uma intervenção a curto prazo 

encontram-se os choupos brancos (Populus alba), eucaliptos (Eucalyptus spp.), plátanos 

(Platanus spp.), casuarinas (Casuarina spp.) e ligustros (Ligustrum lucidum). Assim, verifica-

se que 77% dos eucaliptos estão na classe B e 23% na classe C, sendo as zonas 2 e 3 as 

mais problemáticas (Figura 25). Por outro lado, 71% dos plátanos foram classificados como 

pertencentes à classe B e 29% na classe C, sendo a zona 3 a que apresenta maior número 
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Classe A

Classe B

Classe C

de árvores desta espécie em pior estado fitossanitário. Entre as espécies em pior estado 

fitossanitário encontram-se os choupos-brancos (93% das árvores estão na classe C) e 

apenas 7% na classe B. As casuarinas e os ligustros são as espécies que apresentam 

melhor estado fitossanitário, com 87% e 81% dos exemplares nas classes A e B, 

respectivamente. 

 

23%

64%

13%

  

0% 7%

93%

 

0%

77%

23%

 

16%

64%

20%

 

0%

71%

29%

 
Figura 25 – Distribuição de algumas das espécies presentes no Jardim do Campo Grande por três 

classes fitossanitárias: casuarinas (a), choupos brancos (b), eucaliptos (c), ligustros (d) e plátanos (e). 
Na classe A encontram-se as árvores que não exigem cuidados especiais, na classe B as árvores a 

serem objecto de tratamento e na classe C as árvores a abater.  
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3.2 Monitorização da presença de esporos de fungos na atmosfera utilizando um 

capturador do tipo Hirst 

Nas lâminas correspondentes às leituras de Fevereiro a Junho obtiveram-se 5 475 esporos 

no total, o que correspondeu a 3 616 esporors /m3 de ar. A maior concentração de esporos 

na atmosfera verificou-se nos meses de Abril e Junho, com uma média de 1 055 esporos/m3 

(29%) e 983 esporos/m3 (27%), respectivamente (Figura 26). Verificou-se que no mês de 

Maio houve um ligeiro decréscimo no número de esporos presentes na atmosfera (718 

esporos/m3), facto que pode estar relacionado com um pico de precipitação que ocorreu 

neste mês. Nos meses de Fevereiro e Março a concentração de esporos na atmosfera foi de 

apenas 441 esporos/m3 e de 418 esporos/m3, respectivamente. 

 

 
Figura 26 – Número médio de esporos capturados por mês, humidade relativa, temperatura média e 

precipitação total, de Fevereiro a Junho de 2009. 
 

 

No mês de Fevereiro observou-se um valor muito baixo de captura de esporos no dia 4 (166 

esporos/m3), o que poderá estar relacionado com o pico de precipitação que ocorreu neste 

dia (Figura 27). Este foi o mês mais chuvoso (84,7 mm), tendo-se registado apenas uma 

média de 441 esporos/m3, facto que se pode dever às temperaturas relativamente baixas 

para a época na zona de Lisboa (12,4 ºC).  

O maior pico de captura de esporos registou-se no dia 18 de Abril (535 esporos/m3), 

correspondendo a mais de 50 % dos esporos capturados naquele mês. O maior número de 

dias com precipitação foi observado no mês de Abril (9 dias, 33 mm no total) (Figura 29). 

Por outro lado, a menor concentração média de esporos foi observada no decurso do mês 

de Março (418 esporos/m3) coincidindo com o mês menos pluvioso (10,7 mm, Figura 28). Já 
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nos meses de Maio e Junho (Figuras 30 e 31) os valores de maior captura de esporos 

coincidiram com os dias mais pluviosos, com 718 esporos/m3 e 48,3 mm e 983 esporos/m3 e 

37,9 mm, respectivamente. 

 

 
Figura 27 – Número de esporos contados em dias aleatórios no decurso de Fevereiro, e condições 

meteorológicas (precipitação e temperatura). 
 

 

 
Figura 28 – Número de esporos contados em dias aleatórios no decurso de Março, e condições 

meteorológicas (precipitação e temperatura). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

30

 
Figura 29 – Número de esporos contados em dias aleatórios no decurso de Abril, e condições 

meteorológicas (precipitação e temperatura). 
 

 

 
Figura 30 – Número de esporos contados em dias aleatórios no decurso de Maio, e condições 

meteorológicas (precipitação e temperatura). 
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Figura 31 – Número de esporos contados em dias aleatórios no decurso de Junho, e condições 

meteorológicas (precipitação e temperatura). 
 

 

A ocorrência de esporos na atmosfera ao longo do dia mostrou-se errática ao longo do dia 

nos meses observados, ainda que cerca de 60% das capturas se tenham registado entre as 

21h00 e as 7h30, com excepção para o mês de Maio em que o maior volume de capturas se 

registou às 12h00 (Figura 32). 

 

 
Figura 32 - Variação do número de esporos/m3, ao longo do dia, para todas as semanas, de Fevereiro 

a Junho de 2009. 
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Ao longo das contagens foi possível identificar esporos pertencentes a 25 géneros de 

fungos, além de se ter registado a presença de esporos de diversos ascomicetas e 

basidiomicetas, bem como um conjunto de esporos cujas características morfológicas não 

permitiram a sua identificação sistemática (Quadro 3). A frequência com que os vários 

géneros estiveram presentes foi variável ao longo do tempo, embora se destaquem os 

fungos pertencentes a Cladosporium spp., Fusarium spp. (Figura 33) e diversos 

basiomicetas. Já no mês de Junho foi evidente o aumento significativo do número de 

esporos pertencentes a Bipolaris spp. bem como esporos de ferrugens, nomeadamente do 

tipo Puccinia. De referir ainda que, no conjunto de esporos assinalados como “Outros” se 

destacam esporos cujas características morfológicas se assemelham às descritas para 

fungos dos géneros Aspergillus e Penicillium. 

 

 
Figura 33 – Esporos de Cladosporium spp. e de Fusarium spp.  (este último assinalado com uma 

seta). 

 

 

As concentrações de esporos registadas em Março e Maio foram claramente superiores às 

referidas na literatura como sendo os valores mínimos para provocarem sintomas alérgicos 

em seres humanos, referidos por Grinn-Gofrón & Rapiejko (2009). Em Março registaram-se 

20 dias em que a concentração de Cladosporium spp. ultrapassou os valores mínimos para 

provocar sintomas alérgicos, enquanto que para os esporos de Alternaria spp. apenas se 

verificaram 9 dias. Já em Maio, observou-se um aumento na quantidade de dias em que se 
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transpôs os valores referidos, verificando-se 29 dias para Cladosporium spp. e 23 para 

Alternaria spp..  

 

Quadro 3 - Fungos identificados nas fitas do capturador do tipo Hirst 

Taxon Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Alternaria           
Ascochyta            
Bipolaris           
Bovista           

Cladosporium           
Colletotrichum           

Cytospora           
Diaporthe           
Diplodia           

Drechslera           
Fusarium           
Gibberella            

Hendersonula           
Hypoxylon           

Lasiodiplodia           
Leptosphaeria           

Meliola           
Mycosphaerella           
Pestalotiopsis           

Pleospora           
Puccinia           
Septoria           

Spegazzinia           
Ulocladium           

Venturia           

Ascomycota           
Basidiomycota           

Outros           
 

 

Na área do Jardim observou-se uma elevada concentração de esporos de ambos os 

géneros tomados como referência (géneros Alternaria e Cladosporium, Figura 34), facto que 

está de acordo com os dados obtidos por Hjelmroos (1993) para zonas temperadas. 

Comparando os dois meses em estudo, verificou-se que a quantidade de esporos de 

Cladosporium spp. foi bastante superior à de Alternaria spp., o que está de acordo com os 
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dados obtidos por Lyon et al. (1984) para Manhattan, Kansas, bem como por Herrero et al. 

(2006) para Madrid, Espanha e por Oliveira et al. (2009a; 2009b) para a cidade do Porto. 

Em Março o valor máximo de esporos de Cladosporium spp. por m3 de ar ocorreu no dia 13, 

atingindo-se a concentração de 10 159 esporos/m3, enquanto que no dia 27 de Maio se 

chegou aos 37 817 esporos/m3 (Figuras 35 e 36). Esta diferença na concentração de 

esporos entre os dois meses também se observou para Alternaria spp., atingindo-se o 

máximo de concentração no dia 17 de Março, com 337 esporos/m3 e em 27 de Maio com 

992 esporos/m3 (Figuras 37 e 38). Segundo Hjelmroos (1993) variações desta ordem estão 

relacionadas com parâmetros climáticos, nomeadamente precipitação e temperatura. 

Troutt & Levetin (2001) estudaram a correlação entre as concentrações de esporos e as 

condições meteorológicas em Tulsa, Oklahoma. Também focaram o seu estudo em dois 

meses, tendo escolhido Maio de 1998 e 1999, principalmente devido à diferença na 

quantidade de precipitação que se verificou. Estes autores obtiveram um total mensal de 

248 442 esporos/m3 de Cladosporium spp. em Maio de 1998, enquanto que em 1999 o total 

mensal ficou pelos 110 547 esporos/m3. No presente trabalho, no mês de Maio, os valores 

para Cladosporium spp. foram ligeiramente mais altos do que os mencionados por aqueles 

autores, obtendo-se um total de 377 361 esporos/m3. Já em Março, apenas se registou um 

total de 146 409 esporos de Cladosporium spp. /m3. No caso de Alternaria spp. registou-se 

7 619 esporos/m3 no mês de Maio, enquanto que em Março se ficou apenas pelos 2 837 

esporos/m3, valores muito próximos dos observados por Troutt & Levetin (2001), para Maio 

de 1998 e 1999.  

Ainda segundo aqueles autores existia uma relação positiva entre a precipitação e a 

concentração de Cladosporium spp. em 1999, o que não se observou nos dados obtidos no 

presente estudo, visto a quantidade de precipitação ser extremamente baixa, não sendo 

possível tirar qualquer conclusão. Esta relação com a precipitação deve-se ao facto destes 

esporos pertencerem ao grupo dos “dry-air spores”, o que implica que a sua concentração 

seja superior quando o tempo está quente e seco. 

Uma das diferenças entre o corrente estudo e o citado no parágrafo anterior é a elevada 

quantidade de precipitação registada por aquela referência em 1999, o que teve 

repercussão na concentração de esporos obtida. Em Lisboa, em Março, obteve-se uma 

concentração muito baixa de esporos de Cladosporium spp., mas por razões diferentes, 

pois, o factor que o pode justificar é a baixa temperatura. Algumas das discrepâncias entre 

os dois estudos também se podem dever ao facto de terem sido realizados em regiões 

geográficas com climas diferentes, ainda que na mesma latitude.  
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Figura 34 – Esporos de Cladosporium sp. (a) esporo de Alternaria sp. (b - indicado com uma seta). 

 

 

 

 
Figura 35 - Esporos de Cladosporium spp./m3 no mês de Março e condições meteorológicas 

(humidade relativa, precipitação e temperatura). 

 

aaaa    bbbb    
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Figura 36 - Esporos de Alternaria spp./m3 no mês de Março e condições meteorológicas (humidade 

relativa, precipitação e temperatura). 

 

 

Figura 37 - Esporos de Cladosporium spp./m3 no mês de Maio e condições meteorológicas (humidade 

relativa, precipitação e temperatura). 
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Figura 38 - Esporos de Alternaria spp./m3 no mês de Maio e condições meteorológicas (humidade 

relativa, precipitação e temperatura). 
 

 

Troutt & Levetin (2001) e O’Gorman & Fuller (2008) demonstraram que a temperatura foi o 

factor que melhor explicou a variação na concentração dos esporos na atmosfera, seguida 

pela humidade relativa. No presente estudo, verificou-se, através de ajustamento de 

regressão linear simples (os parâmetros deste ajustamento encontram-se reproduzidos no 

Anexo 4) que a temperatura está associada significativa e positivamente à concentração dos 

esporos das duas espécies consideradas, tendo-se obtido P<0.01 para Alternaria spp. nos 

dois meses e para Cladosporium spp. em Março e P<0.05 para Cladosporium sp. em Maio. 

Este resultado também foi demonstrado por Herrero et al. (2006) para Madrid e por Oliveira 

et al. (2009a; 2009b) para a cidade do Porto. Contudo, alguns estudos apenas encontraram 

esta relação para Alternaria sp. (Angulo-Romero et al., 1999, para a cidade de Córdoba, 

Espanha e Damialis & Gioulekas, 2006, para a cidade de Thessaloniki, Grécia). Hjelmroos 

(1993), por outro lado, só verificou esta relação para Cladosporium spp. para a cidade de 

Estocolmo, Suécia.  

No caso da variável precipitação, não se verificou qualquer relação significativa, o que é 

consistente com as conclusões obtidas por Stepalska & Wolek (2005) para a cidade de 

Cracóvia, Polónia, mas contrastando com as que foram obtidas por Corden & Millington 

(2001) para Derby, UK; e por Oliveira et al. (2009b) para a cidade do Porto, para ambas as 

espécies de fungos.  

Tal como Lyon et al. (1984), no presente estudo, apenas se verificou que a humidade 

relativa era significativa e positiva para Alternaria spp., P<0.05, no mês de Maio, ao contrário 

dos resultados obtidos por Angulo-Romero et al. (1999), para a cidade de Córdoba, , 

enquanto que Fernandéz et al. (1998) para a cidade de León, e Oliveira et al., (2009a; 
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2009b) no Porto, observaram uma relação significativa negativa tanto para Alternaria spp. 

como para Cladosporium spp..  

O modelo testado é significativo e linear, mas verificou-se que os valores observados são 

muito dispersos, conduzindo a um R2 muito baixo. No caso da Alternaria spp. a regressão 

linear simples apenas explicou 31,7% da variabilidade em Março e 33,6% em Maio. Para 

Cladosporium spp., apenas 32,5% da variabilidade em Março foi explicada e em Maio 

13,2%.  

Observou-se que a variabilidade residual é muito grande, o que significa que a maior parte 

da variabilidade na concentração de esporos na atmosfera não é explicada pela temperatura 

e humidade relativa. Poderão estar em falta variáveis que melhor expliquem o modelo, como 

é o caso do vento. De facto, diversos estudos referem que o vento é uma variável 

significativa (Herrero et al., 1996; Stennett & Beggs, 2004; Rodríguez-Rajo et al., 2005; 

Herrero et al., 2006), o que pode dever-se ao facto de os “dry-air spores” serem geralmente 

encontrados em maiores concentrações com elevadas velocidades de vento. No entanto, o 

comportamento dos esporos é um fenómeno dinâmico e complexo e os parâmetros 

meteorológicos, isoladamente, não reflectem o estado global da atmosfera (Rodríguez-Rajo 

et al., 2005). Por outro lado, também é importante ter em conta o estado do hospedeiro ou 

do substrato em que os fungos se encontram e a forma como o clima os afectam (Grinn-

Gofrón & Mika, 2008; Oliveira et al., 2009b) tendo-se verificado que os padrões sazonais 

dos esporos na atmosfera seguem os ciclos de vida da vegetação das áreas envolventes. 

Através do teste à comparação das médias (cf. Anexo 5) verificou-se que existem diferenças 

significativas entre os dois meses em estudo. Também se realizou uma regressão linear 

múltipla, em que se testaram as mesmas variáveis (precipitação, temperatura e humidade 

relativa), mas verificou-se que os R2 das duas regressões (simples e múltipla) são muito 

próximos. Por essa razão, abandonou-se esta metodologia e não se usaram os respectivos 

resultados. 
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3.3 Monitorização da presença de espécies de fungos  na atmosfera através da 

colocação de lâminas-armadilha 

A partir das lâminas-armadilha colocadas em 20 árvores dispersas pelo Jardim do Campo 

Grande e ainda cinco lâminas na zona do Museu, identificaram-se colónias de fungos 

pertencentes a 39 géneros diferentes (Quadro 4). Obtiveram-se diversas colónias cuja 

identificação sistemática não foi possível e que foram incluídas no item “outras”. 

De entre os fungos identificados distinguem-se pela frequência e abundância com que 

apareceram ao longo das várias semanas, os pertencentes aos géneros Alternaria, 

Botryosphaeria, Cytospora, Gliocladium e Phomopsis (Figura 39), que são igualmente 

importantes por incluírem espécies potencialmente fitopatogénicas em árvores (e. g. 

Cytospora chrysosperma em choupos e Gliocladium vermoesenii em palmeiras) ou que são 

referidas como causa de doenças alérgicas (e. g. Alternaria alternata). 

A detecção de Cytospora spp. ao longo das semanas apresenta uma variação que poderá 

estar relacionada com a rebentação dos choupos no início da Primavera e a libertação de 

inóculo primário. No final do período de observação, em Junho/Julho, regista-se já um 

decréscimo na ocorrência deste género, o que é consentâneo com o ciclo das doenças 

causadas por este género de fungos (Agrios, 2005). 

Verifica-se que o pico de esporos do género Gliocladium coincide com um pico de chuva, o 

que se pode dever ao facto de ser nesta altura que ocorrem as infecções primárias (Figura 

39). Contudo não se observaram esporos deste fungo nas restantes semanas o que pode 

ser explicado por este fungo esporular no final da estação estival (Ramos & Caetano, 2003). 

 

Quadro 4 – Fungos capturados nas lâminas-armadilha, por zonas do Jardim do Campo Grande 

Taxon Capturador Ciprestes Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Alternaria             
Alysidium             

Arthrobotrys             
Ascochyta             
Aspergillus             

Aureobasidium             
Botryodiplodia             
Botryosphaeria             

Botrytis             
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Quadro 4 (cont.) – Fungos capturados nas lâminas-armadilha, por zonas do Jardim do Campo 

Grande 

Taxon Capturador Ciprestes Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Chalara             
Cladosporium             
Colletotrichum             
Coniothyrium             

Cytospora             
Diplodia             
Diplodina             

Epicoccum             
Fusarium             

Fusicoccum             
Gliocladium             
Harkenessia             
Macrophoma             

Microsphearopsis             
Mixomiceta             

Mucor/Rhyzopus             
Paecilomyces             

Penicillium             
Pestalotiopsis             

Phoma             
Phomopsis             
Scytalidium             
Spegazzinia             
Sphaeropsis             
Stemphylium             

Torula             
Trichocladium             
Trichoderma             
Ulocladium             

Wardomyces             
Basidiomiceta             

Complexo fumagina             
Outros             

 

 

Eskalen & Gubler (2001) estudaram a dinâmica dos esporos de Phaeomoniella 

chlamydospora, Phaeoacremonium inflatipes e Phaeoacremonium aleophilum ao longo do 

ano em vinhas na Califórnia, utilizando o método das lâminas-armadilha. A quantidade de 

colónias obtidas no Jardim foi semelhante às que aqueles autores obtiveram, apesar dos 

estudos se realizarem em contextos distintos (cidade e vinha), e os fungos em estudo 

também serem distintos. Segundo Angulo-Romero et al. (1999), o tipo de fungos de uma 

determinada região depende da localização geográfica, de factores meteorológicos, da 

vegetação e da actividade humana. No estudo referente à vinha verificou-se que o sucesso 

da captura de esporos dependia da ocorrência de precipitação, o que não se observa tão 
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linearmente nos dados obtidos no presente estudo. Este facto pode dever-se à baixa 

quantidade de precipitação registada entre 26 de Março e 30 de Junho. 

 

Figura 39 - Número de colónias de fungos obtidas em cada semana e condições meteorológicas 

(precipitação e temperatura), desde 26 de Março a 30 de Junho. 

 

 

A partir dos resultados obtidos através das lâminas-armadilha, observa-se que na zona 1 do 

Jardim do Campo Grande (Figura 40) prevalece essencialmente Alternaria spp. e Cytospora 

spp.. Ambos os géneros diminuem ao fim de algumas semanas, enquanto que Phomopsis 

spp. tem uma distribuição mais ou menos homogénea a partir de meados de Abril, sofrendo 

uma diminuição no mês de Junho e voltando a aumentar em Julho. 

Na zona 2 (Figura 41) observa-se uma grande quantidade de esporos dos géneros 

Cytospora e Phomopsis, este último só aparecendo a partir do final de Abril. 

Na zona 3 (Figura 42) observa-se uma grande quantidade de esporos de Cytospora spp., 

havendo uma diminuição muito acentuada no início de Abril e no final de Junho. Verifica-se 

também um aumento progressivo de Phomopsis spp. a partir do final de Abril. 

Na zona 4 (Figura 43) observa-se uma grande quantidade de Cytospora spp., com picos no 

mês de Abril e Junho. Já os fungos do género Phomopsis aparecem a partir de finais de 

Abril, tendo uma distribuição regular. No início de Abril encontrou-se ainda Gliocladium sp., e 

Botryosphaeria spp. entre finais de Abril e inícios de Junho.  
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Figura 40 - Número de colónias de fungos, de Março a Junho de 2009, na Zona 1 do Jardim do 

Campo Grande. 
 

 

 
Figura 41 - Número de colónias de fungos, de Março a Junho de 2009, na Zona 2 do Jardim do 

Campo Grande. 
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Figura 42 - Número de colónias de fungos, de Março a Junho de 2009, na Zona 3 do Jardim do 

Campo Grande. 

 

 

 

Figura 43 - Número de colónias de fungos, de Março a Junho de 2009, na Zona 4 do Jardim do 

Campo Grande. 
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3.4 Comparação entre o transporte atmosférico de es poros de fungos fitopatogénicos 

e a existência de doenças 

Ao efectuar o levantamento fitossanitário das árvores do Jardim, observou-se a presença de 

algumas doenças no arvoredo, cujos esporos se identificaram no capturador e nas lâminas-

armadilha.  

De entre os fungos identificados, distinguem-se pela frequência e abundância com que 

apareceram nas lâminas-armadilha ao longo das várias semanas, os pertencentes aos 

géneros Alternaria, Cladosporium e Penicillium. Destacam-se ainda os géneros 

Botryosphaeria, Cytospora, Gliocladium e Phomopsis, que são igualmente importantes por 

incluírem espécies potencialmente fitopatogénicas em árvores (e. g. Cytospora 

chrysosperma e Gliocladium vermoesenii), e que são referidas como causa de doenças 

alérgicas (e. g. Alternaria alternata). Por outro lado, os géneros Cytospora  Botryosphaeria e 

Gliocladium, podem incluir agentes causais de cancro do choupo, doenças do lenho e 

podridão rosa das palmeiras, respectivamente, tendo sido detectados tanto nas lâminas-

armadilha como no decurso do levantamento fitossanitário.  

Registou-se a presença de Cytospora spp. nas lâminas-armadilha colocadas em todas as 

zonas do Jardim, mas foi a zona 3 que se destacou pela grande quantidade de esporos 

deste género, o que provavelmente se deve ao facto desta zona ser dominada por choupos 

brancos. Também se encontrou Gliocladium sp. no capturador, bem como nas lâminas-

armadilha nas zonas 2 a 4, mas foi na zona 4 que se observou em maior quantidade, facto 

que se deve ao grande número de palmeiras-das-canárias existentes nesta zona. 

Os esporos identificados como pertencentes a Basidiomicetas apareceram nas lâminas-

armadilha das quatro zonas do Jardim, e em todos os meses no capturador, verificando-se a 

presença de Inonotus hispidus, Phellinus pomaceus, P. torulosus, P. punctatus, P. pini, 

Ganoderma australe, G. lucidum e Laetyporus sulphureus em espécies arbóreas, no 

decurso do levantamento fitossanitário. 
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4   CONCLUSÕES 

 

Comprovou-se a presença na atmosfera da cidade de Lisboa de uma considerável 

diversidade de esporos de fungos, bem como a relativa eficácia dos capturadores do tipo 

Hirst e das lâminas-armadilha para a sua amostragem e identificação, não obstante o 

segundo destes métodos ser inadequado para avaliações quantitativas. Por outro lado, a 

detecção dos fungos que se capturam na fita é limitada, dada a dificuldade em identificar os 

esporos apenas com base nas suas características morfológicas (forma, tamanho, 

coloração). Com efeito, inúmeras espécies de fungos apresentam esporos semelhantes e a 

sua identificação requer a observação de outras estruturas (por exemplo, estruturas 

frutíferas) ou até mesmo a utilização de procedimentos mais complexos como as técnicas 

de biologia molecular e serológicas. Os dois métodos, usados em conjunto, apresentaram 

uma complementaridade duvidosa, devido ao carácter mais localizado da amostragem 

realizada através das lâminas-armadilha. 

A relação entre os esporos capturados e identificados pelos dois métodos e a ocorrência de 

doenças nas árvores do Jardim do Campo Grande foi razoável, sendo os basiodiomicetas 

os fungos cuja ocorrência nas árvores melhor correspondeu à presença de esporos na 

atmosfera. Foi ainda relevante a relação entre a presença de certas doenças no arvoredo, 

como oídios e cancros, e a ocorrência de esporos dos seus agentes causais na atmosfera. 

Esta relação foi mais acentuada no caso das doenças causadas por fungos basidiomicetas: 

a observação de basidiósporos nas fitas do capturador coincidiu de modo geral, com a 

presença de esporóforos destes fungos nas árvores afectadas. 

Paralelamente, verificou-se que uma proporção elevada das árvores do Jardim do Campo 

Grande apresentou um estado fitossanitário preocupante, justificando intervenção correctiva 

ou mesmo substituição, mas na maior parte dos casos sem urgência, o que permite encarar 

estas intervenções a médio ou longo prazo. Não obstante, uma proporção significativa de 

árvores exige intervenção urgente, devido ao risco potencial que representam para pessoas 

e bens; estas árvores situam-se sobretudo nas zonas 3 e 4 conforme definidas no texto do 

presente estudo. As espécies arbóreas que mais frequentemente foram afectadas por 

micoses foram os choupos-brancos, eucaliptos, plátanos, casuarinas e ligustros. 

A presença de esporos potencialmente causadores de alergias em seres humanos, na 

atmosfera, foi também confirmada através da quantificação de esporos de fungos dos 

géneros Alternaria e Cladosporium. Assim, nos meses de Março e Maio de 2009, a 

quantidade de esporos de Alternaria spp. e de Cladosporium spp. na atmosfera do Jardim 

do Campo ultrapassou os valores de referência para a ocorrência de risco alergénico. A 

correlação destes valores de ocorrência com os elementos do clima comprovou que a 
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temperatura do ar foi o factor que melhor explicou as variações na ocorrência de esporos 

destes dois géneros, seguida pela humidade relativa da atmosfera. Contudo, a variabilidade 

residual foi muito grande, sugerindo que outros factores deverão ser considerados na 

interpretação destes resultados. 
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ANEXO 1 

 

Historial do Jardim 

O local onde se encontra o Jardim do Campo Grande foi Passeio Público da cidade desde o 

séc. XVI (Rêgo, 1996), tendo sido conhecido por Campo de Alvalade (Quadros, 1948). Em 

1778, começou a realizar-se uma feira conhecida por Feira do Campo Grande ou Feira das 

Nozes, muito importante para a época, e a sua realização anual veio a tornar o espaço do 

Campo Grande cada vez mais conhecido e utilizado (Quadros, 1948; C M L, 1998; Brito, 

1999).  

O Campo Grande, sendo um espaço com grande valor ecológico, foi grandemente 

influenciado pelo Central Park em Nova York e o Birkenhead Park, em Liverpool (Soares & 

Castel-Branco, 2007). Com efeito, as primeiras plantações ao estilo de Passeio Romântico, 

que remontam ao séc. XIX, foram feitas durante o reinado de D. Maria I com exemplares de 

plátanos vindos de Creta, da Península Balcânica e dos Estados Unidos, palmeiras vindas 

das Ilhas Canárias e eucaliptos vindos da Austrália (C M L, 1998).  

Em 1816 foi edificado um chafariz, que mais tarde foi destruído e por volta de 1869, sob a 

alçada do Ministério das Obras Públicas, foram realizadas melhorias, tendo sido uma delas 

a construção de um lago e o calcetamento e abertura dos arruamentos laterais (Brito, 1999).  

Nesta época o jardim era conhecido por tapada do Campo Grande, sendo limitado por um 

muro e tinha uma forma rectangular (Brito, 1999). 

Em 1887 a Tapada do Campo Grande foi entregue à C M L, tendo-se realizado algumas 

transformações, tais como a demolição dos muros, plantação de árvores e o aproveitamento 

de uma antiga casa de residência, a qual ficou conhecida como “chalet das canas”. Em 1927 

construiu-se um hipódromo. A partir desta altura até ao princípio dos anos 40, o jardim foi 

gradualmente deixado ao acaso, ficando muito degradado com o passar dos anos (Brito, 

1999), piorando grandemente devido ao ciclone de 1941, que destruiu grande parte do que 

restava (Quadros, 1948; Rêgo, 1996). 

Em 1945, o Arqº Keil do Amaral é encarregue de reestruturar e remodelar o jardim e os seus 

equipamentos. Com apenas 200 m de largura e um comprimento aproximado de 1300 m, o 

jardim sofreu uma ampliação para 1000 m2 (Moita & Keil do Amaral, 1999). 

Numa tentativa de recuperar as funções existentes, propôs novas utilizações, construíndo 

uma nova ilhota no lago grande, com acesso por uma moderna ponte de modo a servir uma 

esplanada com bar (Rêgo, 1996). Na margem norte, foi construido o Restaurante Alvalade, 

um ringue de patinagem e também dois courts de ténis com os respectivos apoios (Quadros, 

1948; Brito, 1999; Moita & Keil do Amaral, 1999). Já na zona sul, instalou-se uma biblioteca 

popular junto do pequeno lago (Quadros, 1948), mas esta área só será tratada 
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definitivamente no início dos anos 60, implantando-se uma piscina infantil em 1964 (Brito, 

1999).  

Em 1968 o Restaurante Alvalade foi demolido, sendo substituído por um Centro Comercial 

(Brito, 1999), tendo sido esta a última grande alteração até aos dias de hoje. 

 

 

 

Figura 1 – A alameda das Palmeiras (Fonte: Do Saldanha ao Campo Grande). 

 

 

Figura 2 – Antiga ponte que dava acesso a uma ilhota no lago grande (Fonte: Do Saldanha 

ao Campo Grande). 

 

Presentemente ainda existem várias estátuas históricas e decorativas espalhadas de forma 

harmoniosa pelo Jardim, tais como duas esculturas representando potros, que faziam 

alusão ao hipódromo local, outra figurando uma mulher a olhar-se ao espelho, os bustos de 
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Rafael Bordalo Pinheiro e do Actor António Pedro, o monumento ao Jardineiro da Cidade, 

entre outros. 

 

     

Figura 3 – Alguns exemplares de estátuas que se encontram na proximidade do lago grande 

(a) “Mulher vendo-se ao espelho” (Fonte: Estatuária e Escultura de Lisboa – Roteiro) e (b) 

“Potros”. 

 

 

ANEXO 2 

 

Quadro 1 – Listagem das espécies de árvores existentes no Jardim 

Listagem das espécies arbóreas 

Ad Acacia dealbata Li Liquidambar styraciflua 
Ac Acacia longifolia Mg Magnolia grandiflora 
An Acer negundo Me Metrosideros speciosa 
As Acer pseudoplatanus Mi Myoporum spp. 
Ah Aesculus hippocastaneum M Morus alba 
Ap Apollonius barbujana Oc Ocotea foetens 
Br Brachychiton populneum Oe Olea europaea 
Ca Castanea sativa Pd Persea indica 
Cs Casuarina spp. Phc Phoenix canariensis 
Cd Cedrus atlantica "glauca" Phr Phoenix reclinata 
Ce Ceratonia siliqua Ph Phytolacca dioica 

 

 

 

aaaa    bbbb    
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Quadro 1 (cont.)  – Listagem das espécies de árvores existentes no Jardim 

Listagem das espécies arbóreas 

Cr Cercis siliquastrum Pp Pinus pinea 
Ch Chorisia speciosa Pi Pinus spp. 
Co Corynocarpus laevigata Pf Pittosporum crassifolium 
Cu Cupressus lusitanica Ptt Pittosporum tobira 
Cp Cupressus sempervirens Pt Pittosporum undulatum 
Cy Cydonia oblonga Pl Platanus hybrida 
Do Dombeya spp. Pa Populus alba 
Da Dracaena australis Pn Populus nigra 
Ej Eriobotrya japonica P Populus spp. 
Er Erythrina crista-galli Prl Prunus lusitanica 
E Eucalyptus sp. Pr Prunus pissardi 
Fi Ficus rubiginosa Sa Salix babylonica 
Fr Fraxinus excelsior Sc Schinus molle 
Gl Gleditsia triacanthos Sct Schinus terebinthifolius 
Gr Grevillea robusta So Sophora japonica 
Ho Howeia forsteriana Tx Taxodium spp. 
Ja Jacaranda mimosifolia T Tilia spp. 
Jn Juglans nigra Tb Taxus baccata 
La Lagestroemia indica Th Thuja plicata 
Ln Laurus nobilis Wa Washingtonia filifera 
Lg Ligustrum lucidum W Washingtonia robusta 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Quadro 1 - Levantamento fitossanitário da totalidade das árvores do Jardim do Campo Grande, 

realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO  TOTAL  

 A B C Cepos Morto  

Acacia dealbata 0 0 0 1 0 1 
Acacia longifolia 1 0 0 1 0 2 
Acer negundo 1 6 1 5 0 13 

Acer pseudoplatanus 2 0 0 0 0 2 
Aesculus hippocastanum 3 3 0 2 0 8 

Apollonius barbujana 1 1 0 0 0 2 
Brachychiton populneum 11 9 0 0 0 20 
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Quadro 1 (cont.) - Levantamento fitossanitário da totalidade das árvores do Jardim do Campo 

Grande, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO  TOTAL  

 A B C Cepos Morto  

Castanea sativa 1 0 0 0 0 1 
Casuarina spp. 28 79 16 1 0 124 

Cedrus atlantica "glauca" 3 8 0 0 0 11 
Celtis australis 4 23 2 2 0 31 

Ceratonia siliqua 1 4 5 0 0 10 
Cercis siliquastrum 0 6 1 0 0 7 
Chorisia speciosa 13 0 0 0 0 13 

Corynocarpus laevigata 25 32 5 5 0 67 
Cupressus lusitanica 0 1 3 1 0 5 

Cupressus sempervirens 0 11 2 2 0 15 
Cydonia oblonga 0 1 0 0 0 1 
Dombeya spp. 0 0 0 1 0 1 

Dracaena australis 1 2 0 0 0 3 
Eriobotrya japonica 1 0 0 0 0 1 
Erythrina crista-galli 9 0 0 0 0 9 

Eucalyptus spp. 0 89 27 11 0 127 
Ficus rubiginosa 0 1 0 0 0 1 

Fraxinus excelsior 4 19 5 1 0 29 
Gleditsia triacanthos 0 2 2 0 0 4 

Grevillea robusta 19 79 5 8 0 111 
Howeia forsteriana 2 1 0 1 0 4 

Jacaranda mimosifolia 3 0 0 0 2 5 
Juglans nigra 0 0 1 0 0 1 

Lagestroemia indica 0 12 0 2 0 14 
Laurus nobilis 0 1 0 1 0 2 

Ligustrum lucidum 13 53 16 40 0 122 
Liquidambar styraciflua 6 0 0 0 0 6 

Magnolia grandiflora 3 0 0 0 0 3 
Metrosideros speciosa 1 1 0 0 0 2 

Myoporum spp. 0 0 1 2 0 3 
Morus alba 2 0 1 1 0 4 

Ocotea foetens 0 1 0 0 0 1 
Olea europaea 2 1 0 0 0 3 
Persea indica 0 1 0 0 0 1 

Phoenix canariensis 124 1 1 3 0 129 
Phoenix reclinata 21 0 0 0 0 21 
Phytolacca dioica 3 32 2 4 0 41 
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Quadro 1 (cont.) - Levantamento fitossanitário da totalidade das árvores do Jardim do Campo 

Grande, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO  TOTAL 

 A B C Cepos Morto  

Pinus canariensis 0 2 0 0 0 2 
Pinus pinea 0 5 2 0 0 7 
Pinus spp. 0 1 0 0 0 1 

Pittosporum crassifolium 0 1 0 0 0 1 
Pittosporum tobira 2 2 0 0 0 4 

Pittosporum undulatum 3 25 2 10 0 40 
Platanus hybrida 0 55 23 5 0 83 

Populus alba 0 3 42 1 0 46 
Populus nigra 0 1 2 0 0 3 
Populus spp. 0 4 4 1 0 9 

Prunus lusitanica 0 0 1 0 0 1 
Prunus pissardi 0 7 4 2 0 13 
Salix babylonica 0 0 0 1 0 1 
Schinus molle 0 5 0 0 0 5 

Schinus terebinthifolius 0 27 4 7 0 38 
Sophora japonica 0 7 5 1 0 13 

Taxodium spp. 2 1 0 0 0 3 
Taxus baccata 1 1 0 1 0 3 
Thuja plicata 1 10 0 1 0 12 

Tilia spp. 0 17 0 2 0 19 
Washingtonia filifera 2 0 0 0 0 2 

Washingtonia robusta 3 0 0 0 0 3 

TOTAIS 322 654 185 127 2 1290 
 

 

Quadro 2 - Levantamento fitossanitário da zona 1, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO  TOTAL PARCIAL 

 A B C Cepos Morto  

Acer negundo 0 4 1 1 0 6 
Aesculus hippocastanum 1 3 0 2 0 6 

Apollonius barbujana 0 1 0 0 0 1 
Brachychiton populneum 3 3 0 0 0 6 

Casuarina spp. 23 21 6 0 0 50 
Cedrus atlantica "glauca" 1 1 0 0 0 2 

Celtis australis 4 19 2 1 0 26 
Ceratonia siliqua 0 1 0 0 0 1 

Corynocarpus laevigata 19 4 1 2 0 26 
Erythrina crista-galli 4 0 0 0 0 4 

 



ANEXOS 

 

 

61

Quadro 2 (cont.) - Levantamento fitossanitário da zona 1, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO  TOTAL PARCIAL  

 A B C Cepos Morto  

Eucalyptus spp. 0 6 1 1 0 8 
Ficus rubiginosa 0 1 0 0 0 1 

Fraxinus excelsior 0 5 3 0 0 8 
Grevillea robusta 17 22 1 3 0 43 

Jacaranda mimosifolia 3 0 0 0 2 5 
Lagestroemia indica 0 3 0 0 0 3 
Ligustrum lucidum 10 8 11 14 0 43 

Morus alba 2 0 0 0 0 2 
Phoenix canariensis 1 0 0 0 0 1 

Phytolacca dioica 0 6 0 3 0 9 
Pinus pinea 0 1 1 0 0 2 

Pittosporum tobira 1 1 0 0 0 2 
Pittosporum undulatum 0 0 0 1 0 1 

Platanus hybrida 0 3 0 0 0 3 
Populus nigra 0 1 0 0 0 1 
Schinus molle 0 1 0 0 0 1 

Schinus terebinthifolius 0 25 4 5 0 34 
Sophora japonica 0 0 0 1 0 1 

Taxodium spp. 1 0 0 0 0 1 
Taxus baccata 0 0 0 1 0 1 

Washingtonia robusta 2 0 0 0 0 2 

TOTAIS 92 140 31 35 2 300 
 

 

Quadro 3 - Levantamento fitossanitário da zona 2, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO TOTAL PARCIAL 

 A B C Cepos  

Acacia longifolia 1 0 0 0 1 
Acer negundo 1 0 0 2 3 

Acer pseudoplatanus 2 0 0 0 2 
Apollonius barbujana 1 0 0 0 1 

Brachychiton populneum 7 0 0 0 7 
Casuarina spp. 0 3 0 0 3 

Cedrus atlantica "glauca" 2 1 0 0 3 
Celtis australis 0 3 0 1 4 

Ceratonia siliqua 1 3 5 0 9 
Cercis siliquastrum 0 3 1 0 4 

Corynocarpus laevigata 6 23 1 3 33 
Cupressus lusitanica 0 0 1 1 2 

Cupressus sempervirens 0 3 0 0 3 
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Quadro 3 (cont.) - Levantamento fitossanitário da zona 2, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO TOTAL PARCIAL 

 A B C Cepos  

Dombeya spp. 0 0 0 1 1 
Dracaena australis 1 0 0 0 1 
Erythrina crista-galli 3 0 0 0 3 

Eucalyptus spp. 0 39 11 7 57 
Fraxinus excelsior 3 11 2 1 17 

Gleditsia triacanthos 0 1 2 0 3 
Grevillea robusta 2 41 1 3 47 

Howeia forsteriana 0 1 0 1 2 
Juglans nigra 0 0 1 0 1 

Lagestroemia indica 0 1 0 0 1 
Laurus nobilis 0 0 0 1 1 

Ligustrum lucidum 2 30 3 25 60 
Liquidambar styraciflua 6 0 0 0 6 

Myoporum spp. 0 0 1 0 1 
Morus alba 0 0 1 1 2 

Ocotea foetens 0 1 0 0 1 
Phoenix canariensis 12 0 0 0 12 

Phytolacca dioica 3 25 1 1 30 
Pinus pinea 0 1 0 0 1 

Pittosporum undulatum 0 11 2 9 22 
Platanus hybrida 0 4 0 1 5 

Populus spp. 0 2 3 0 5 
Prunus pissardi 0 2 0 0 2 
Schinus molle 0 3 0 0 3 

Schinus terebinthifolius 0 1 0 2 3 
Sophora japonica 0 5 5 0 10 

Taxus baccata 1 0 0 0 1 
Thuja plicata 1 4 0 1 6 

Tilia spp. 0 2 0 0 2 
Washingtonia filifera 1 0 0 0 1 

Washingtonia robusta 1 0 0 0 1 

TOTAIS 57 224 41 61 383 
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Quadro 4 - Levantamento fitossanitário da zona 3, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁRIO  TOTAL PARCIAL  
 A B C Cepos  

Acer negundo 0 1 0 1 2 
Brachychiton populneum 0 4 0 0 4 

Castanea sativa 1 0 0 0 1 
Casuarina spp. 5 51 8 1 65 

Cedrus atlantica "glauca" 0 4 0 0 4 
Cercis siliquastrum 0 2 0 0 2 
Chorisia speciosa 7 0 0 0 7 

Corynocarpus laevigata 0 2 2 0 4 
Cupressus lusitanica 0 1 1 0 2 

Cupressus sempervirens 0 5 2 2 9 
Cydonia oblonga 0 1 0 0 1 

Eriobotrya japonica 1 0 0 0 1 
Erythrina crista-galli 2 0 0 0 2 

Eucalyptus spp. 0 20 10 3 33 
Fraxinus excelsior 0 1 0 0 1 

Gleditsia triacanthos 0 1 0 0 1 
Grevillea robusta 0 14 1 2 17 

Lagestroemia indica 0 7 0 2 9 
Laurus nobilis 0 1 0 0 1 

Ligustrum lucidum 1 10 1 0 12 
Magnolia grandiflora 3 0 0 0 3 

Metrosideros speciosa 1 1 0 0 2 
Myoporum spp. 0 0 0 2 2 
Olea europaea 2 1 0 0 3 

Phoenix canariensis 45 0 0 0 45 
Phoenix reclinata 16 0 0 0 16 
Phytolacca dioica 0 1 1 0 2 
Pinus canariensis 0 2 0 0 2 

Pinus pinea 0 3 1 0 4 
Pittosporum undulatum 1 8 0 0 9 

Platanus hybrida 0 34 18 3 55 
Populus alba 0 3 42 1 46 
Populus nigra 0 0 2 0 2 
Populus spp. 0 2 1 1 4 

Prunus pissardi 0 4 1 1 6 
Salix babylonica 0 0 0 1 1 
Taxodium spp. 0 1 0 0 1 
Taxus baccata 0 1 0 0 1 
Thuja plicata 0 5 0 0 5 

Tilia spp. 0 14 0 0 14 
Washingtonia filifera 1 0 0 0 1 

TOTAIS:  86 205 91 20 402 
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Quadro 5 - Levantamento fitossanitário da zona 4, realizado entre Janeiro e Junho de 2009 

ESPÉCIES ESTADO FITOSSANITÁR IO TOTAL PARCIAL  
 A B C Cepos  

Acacia dealbata 0 0 0 1 1 
Acacia longifolia 0 0 0 1 1 
Acer negundo 0 1 0 1 2 

Aesculus hippocastanum 2 0 0 0 2 
Brachychiton populneum 1 2 0 0 3 

Casuarina spp. 0 4 2 0 6 
Cedrus atlantica "glauca" 0 2 0 0 2 

Celtis australis 0 1 0 0 1 
Cercis siliquastrum 0 1 0 0 1 
Chorisia speciosa 6 0 0 0 6 

Corynocarpus laevigata 0 3 1 0 4 
Cupressus lusitanica 0 0 1 0 1 

Cupressus sempervirens 0 3 0 0 3 
Dracaena australis 0 2 0 0 2 

Eucalyptus spp. 0 24 5 0 29 
Fraxinus excelsior 1 2 0 0 3 
Grevillea robusta 0 2 2 0 4 

Howeia forsteriana 2 0 0 0 2 
Lagestroemia indica 0 1 0 0 1 
Ligustrum lucidum 0 5 1 1 7 

Persea indica 0 1 0 0 1 
Phoenix canariensis 66 1 1 3 71 

Phoenix reclinata 5 0 0 0 5 
Pinus spp. 0 1 0 0 1 

Pittosporum crassifolium 0 1 0 0 1 
Pittosporum tobira 1 1 0 0 2 

Pittosporum undulatum 2 6 0 0 8 
Platanus hybrida 0 14 5 1 20 
Prunus lusitanica 0 0 1 0 1 
Prunus pissardi 0 1 3 1 5 
Schinus molle 0 1 0 0 1 

Schinus terebinthifolius 0 1 0 0 1 
Sophora japonica 0 2 0 0 2 

Taxodium spp. 1 0 0 0 1 
Thuja plicata 0 1 0 0 1 

Tilia spp. 0 1 0 2 3 
TOTAIS:  87 85 22 11 205 
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ANEXO 4 

 
Figura 1 – Levantamento e classificação fitossanitária das árvores da zona 1. Na classe A encontram-

se as árvores que não exigem cuidados especiais, na classe B as árvores a serem objecto de 

tratamento e na classe C as árvores a abater. 
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Figura 2 – Levantamento e classificação fitossanitária das árvores da zona 2. Na classe A encontram-

se as árvores que não exigem cuidados especiais, na classe B as árvores a serem objecto de 

tratamento e na classe C as árvores a abater. 
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Figura 3 – Levantamento e classificação fitossanitária das árvores da zona 3. Na classe A encontram-

se as árvores que não exigem cuidados especiais, na classe B as árvores a serem objecto de 

tratamento e na classe C as árvores a abater. 



ANEXOS 

 

 

68

 
Figura 4 – Levantamento e classificação fitossanitária das árvores da zona 4. Na classe A encontram-

se as árvores que não exigem cuidados especiais, na classe B as árvores a serem objecto de 

tratamento e na classe C as árvores a abater. 
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ANEXO 5 

 

Quadro 1 - Estatística descritiva referente aos dados obtidos pelas lâminas-armadilha 

Descriptives 

Alternaria spp. 

Média 8,7368 

Mediana 6 

Variância 44,316 

Desvio padrão 6,65701 

Mínimo 0 

Máximo 26 

Botryosphaeria spp. 

Média 2,6842 

Mediana 2 

Variância 9,673 

Desvio padrão 3,11007 

Mínimo 0 

Máximo 11 

Cytospora spp. 

Média 48,0526 

Mediana 43 

Variância 1592,94 

Desvio padrão 39,9117 

Mínimo 1 

Máximo 136 

Gliocladium spp. 

Média 1,7368 

Mediana 0 

Variância 13,76 

Desvio padrão 3,70948 

Mínimo 0 

Máximo 15 

Phomopsis spp. 

Média 11,4737 

Mediana 12 

Variância 81,263 

Desvio padrão 9,01461 

Mínimo 0 

Máximo 35 

Humidade média 
semanal 

Média 64,7368 

Mediana 63 

Variância 43,094 

Desvio padrão 6,56457 

Mínimo 55 

Máximo 75 
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Quadro 1 (cont.) - Estatística descritiva referente aos dados obtidos pelas lâminas-armadilha 

Descriptives 

Precipitação semanal 

Média 6,2789 

Mediana 0 

Variância 113,288 

Desvio padrão 10,6437 

Mínimo 0 

Máximo 33,9 

Temperatura média 
semanal 

Média 18,8895 

Mediana 19 

Variância 12,985 

Desvio padrão 3,60353 

Mínimo 13 

Máximo 25 

 

 

 
Figura 1 – Boxplot referente aos dados obtidos pelas lâminas-armadilha. 
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Figura 2 – Boxplot referente aos dados obtidos para a humidade média semanal. 

 

 
Figura 3 – Boxplot referente aos dados obtidos para a precipitação semanal. 
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Figura 4 – Boxplot referente aos dados obtidos para a precipitação semanal. 

 

Quadro 2 - Estatística descritiva referente aos dados obtidos pelo capturador 

Descriptives 

Volume de esporos 
(esporos/m3) 

Média 157,17 

Mediana 127 
Variância 13234,2 

Desvio padrão 115,04 

Mínimo 26 

Máximo 535 
 

 
Figura 5 – Boxplot referente aos dados obtidos pelo capturador. 
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Quadro 3 - Estatística descritiva referente aos esporos obtidos pelo capturador e dados 

meteorológicos retirados da Estação Meteorológica de Lisboa/Ajuda, nos meses de Março e Maio de 

2009 

Descriptives Março Maio 

Alternaria spp. 

Média 91,61 245,87 

Mediana 79 179 

Variância 5516,31 45971,249 

Desvio padrão 74,272 214,409 

Mínimo 0 20 

Máximo 337 992 

Cladosporium spp. 

Média 4722,77 12172,94 

Mediana 4702 9167 

Variância 6818841 6,67E+07 

Desvio padrão 2611,29 8169,742 

Mínimo 952 2183 

Máximo 10159 37817 

Humidade relativa (%) 

Média 67,29 62,06 

Mediana 70 62 

Variância 179,013 180,996 

Desvio padrão 13,38 13,453 

Mínimo 43 42 

Máximo 89 92 

Precipitação (mm) 

Média 0,345 1,558 

Mediana 0 0 

Variância 1,097 37,405 

Desvio padrão 1,0475 6,116 

Mínimo 0 0 

Máximo 4,4 33 

Temperatura (ºC) 

Média 15,9452 18,3565 

Mediana 15,6 17,2 

Variância 6,583 10,854 

Desvio padrão 2,56565 3,29448 

Mínimo 12 14,1 

Máximo 20,9 26,85 
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Figura 6 – Boxplot referente aos dados para Cladosporium spp. nos meses de Março e Maio. 

 

 
Figura 7 – Boxplot referente aos dados para Alternaria spp. nos meses de Março e Maio. 
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Figura 8 – Boxplot referente aos dados de Humidade relativa (HR) nos meses de Março e Maio. 

 

 
Figura 9 – Boxplot referente aos dados de Precipitação nos meses de Março e Maio. 
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Figura 10 – Boxplot referente aos dados de Temperatura nos meses de Março e Maio. 

 

 

Quadro 4 – Output para Cladosporium spp. e Humidade Relativa no mês de Março 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,122 ,015 -,019 2635,975 

The independent variable is Humidade Relativa. 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 3062683,831 1 3062683,831 ,441 ,512 

Residual 2,015E8 29 6948363,848   

Total 2,046E8 30    

The independent variable is Humidade Relativa. 
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Quadro 4 (cont.) – Output para Cladosporium spp. e Humidade Relativa no mês de Março 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

HR -23,881 35,970 -,122 -,664 ,512 

(Constant) 6329,719 2466,289  2,566 ,016 

 

 

Quadro 2 - Output para Cladosporium spp. e Precipitação no mês de Março 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,124 ,015 -,019 2635,453 

The independent variable is Precipitação. 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 3142494,330 1 3142494,330 ,452 ,507 

Residual 2,014E8 29 6945611,762   

Total 2,046E8 30    

The independent variable is Precipitação. 
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Quadro 2 (cont.) - Output para Cladosporium spp. e Precipitação no mês de Março 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Precipitação -308,979 459,353 -,124 -,673 ,507 

(Constant) 4829,422 499,190  9,675 ,000 

 

 

Quadro 3 - Output para Cladosporium spp. e Temperatura no mês de Março 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,570 ,325 ,302 2181,780 

The independent variable is Temperatura. 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 6,652E7 1 6,652E7 13,974 ,001 

Residual 1,380E8 29 4760162,536   

Total 2,046E8 30    

The independent variable is Temperatura. 
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Quadro 3 (cont.) - Output para Cladosporium spp. e Temperatura no mês de Março 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Temperatura 580,390 155,258 ,570 3,738 ,001 

(Constant) -4531,636 2506,429  -1,808 ,081 

 

 
Figura 1 – Recta de regressão para as variáveis Cladosporium spp. e Temperatura no mês de Março. 

 

 

Quadro 4 - Output para Alternaria spp. e Humidade Relativa no mês de Março 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,316 ,100 ,069 71,661 

The independent variable is Humidade Relativa. 
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Quadro 4 (cont.) - Output para Alternaria spp. e Humidade Relativa no mês de Março 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 16567,216 1 16567,216 3,226 ,083 

Residual 148922,139 29 5135,246   

Total 165489,355 30    

The independent variable is Humidade Relativa. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

HR -1,756 ,978 -,316 -1,796 ,083 

(Constant) 209,801 67,048  3,129 ,004 

 

 

Quadro 5 - Output para Alternaria spp. e Precipitação no mês de Março 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,217 ,047 ,014 73,740 

The independent variable is Precipitação. 
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Quadro 5 (cont.) - Output para Alternaria spp. e Precipitação no mês de Março 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 7798,528 1 7798,528 1,434 ,241 

Residual 157690,827 29 5437,615   

Total 165489,355 30    

The independent variable is Precipitação. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Precipitação -15,392 12,853 -,217 -1,198 ,241 

(Constant) 96,926 13,967  6,939 ,000 

 

 

Quadro 6 - Output para Alternaria spp. e Temperatura no mês de Março 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,563 ,317 ,294 62,415 

The independent variable is Temperatura. 
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Quadro 6 (cont.) - Output para Alternaria spp. e Temperatura no mês de Março 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 52515,554 1 52515,554 13,481 ,001 

Residual 112973,801 29 3895,648   

Total 165489,355 30    

The independent variable is Temperatura. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Temperatura 16,307 4,442 ,563 3,672 ,001 

(Constant) -168,412 71,703  -2,349 ,026 

 

 
Figura 2 - Recta de regressão para as variáveis Alternaria spp. e Temperatura no mês de Março. 
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Quadro 7 - Output para Cladosporium spp. e Humidade Relativa no mês de Maio 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,334 ,112 ,081 7831,134 

The independent variable is Humidade Relativa. 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 2,239E8 1 2,239E8 3,650 ,066 

Residual 1,778E9 29 6,133E7   

Total 2,002E9 30    

The independent variable is Humidade Relativa. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

HR -203,049 106,275 -,334 -1,911 ,066 

(Constant) 24775,073 6744,184  3,674 ,001 
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Quadro 8 - Output para Cladosporium spp. e Precipitação no mês de Maio 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,001 ,000 -,034 8309,402 

The independent variable is Precipitação. 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 1770,383 1 1770,383 ,000 ,996 

Residual 2,002E9 29 6,905E7   

Total 2,002E9 30    

The independent variable is Precipitação. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Precipitação -1,256 248,052 ,000 -,005 ,996 

(Constant) 12174,892 1541,643  7,897 ,000 
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Quadro 9 - Output para Cladosporium spp. e Temperatura no mês de Maio 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,363 ,132 ,102 7741,550 

The independent variable is Temperatura. 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 2,643E8 1 2,643E8 4,410 ,045 

Residual 1,738E9 29 5,993E7   

Total 2,002E9 30    

The independent variable is Temperatura. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Temperatura 900,991 429,022 ,363 2,100 ,045 

(Constant) -4366,070 7997,128  -,546 ,589 
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Figura 3 - Recta de regressão para as variáveis Cladosporium spp. e Temperatura no mês de Maio. 

 

 

Quadro 10 - Output para Alternaria e HR no mês de Maio 

Model Summary  

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,476 ,226 -,200 191,823 

The independent variable is Humidade Relativa. 

 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 312046,333 1 312046,333 8,480 ,007 

Residual 1067091,151 29 36796,247   

Total 1379137,484 30    

The independent variable is Humidade Relativa. 
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Quadro 10 (cont.) - Output para Alternaria e Humidade Relativa no mês de Maio 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

HR -7,581 2,603 -,476 -2,912 ,007 

(Constant) 716,369 165,199  4,336 ,000 

 

 
Figura 4 - Recta de regressão para as variáveis Alternaria spp. e Humidade Relativa no mês de Maio. 

 

Quadro 11 - Output para Alternaria spp. e Precipitação no mês de Maio 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,085 ,007 -,027 217,288 

The independent variable is Precipitação. 
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Quadro 11 (cont.) - Output para Alternaria spp. e Precipitação no mês de Maio 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 9925,562 1 9925,562 ,210 ,650 

Residual 1369211,922 29 47214,204   

Total 1379137,484 30    

The independent variable is Precipitação. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Precipitação -2,974 6,486 -,085 -,459 ,650 

(Constant) 250,505 40,313  6,214 ,000 

 

 

Quadro 12 - Output para Alternaria spp. e Temperatura no mês de Maio 

Model Summary  

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

,579 ,336 ,313 177,725 

The independent variable is Temperatura. 
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Quadro 12 (cont.) - Output para Alternaria spp. e Temperatura no mês de Maio 

ANOVA  

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 463140,921 1 463140,921 14,663 ,001 

Residual 915996,562 29 31586,088   

Total 1379137,484 30    

The independent variable is Temperatura. 

 

Coefficients  

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

Temperatura 37,715 9,849 ,579 3,829 ,001 

(Constant) -446,434 183,592  -2,432 ,021 

 

 
Figura 5 - Recta de regressão para as variáveis Alternaria spp. e Temperatura no mês de Maio. 
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Quadro 13 - Output para Cladosporium spp. no mês de Março 

Model Summary  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,611a ,374 ,304 2178,621 

a. Predictors: (Constant), Temperatura, Precipitação, 

Humidade Relativa 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,641E7 3 2,547E7 5,366 ,005a 

Residual 1,282E8 27 4746389,171   

Total 2,046E8 30    

a. Predictors: (Constant), Temperatura, Precipitação, Humidade Relativa 

b. Dependent Variable: Cladosporium spp. 

 

Coefficients a 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -9938,31 4619,497  -2,151 0,041 

HR 43,126 36,23 0,221 1,19 0,244 

Precipitação 203,993 433,122 0,082 0,471 0,641 

Temperatura 733,058 188,143 0,72 3,896 0,001 
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Quadro 14 – Output para Alternaria spp. no mês de Março 

Model Summary  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,564a ,319 ,243 64,625 

a. Predictors: (Constant), Temperatura, Precipitação, 

Humidade Relativa 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 52728,057 3 17576,019 4,208 ,014a 

Residual 112761,298 27 4176,344   

Total 165489,355 30    

a. Predictors: (Constant), Temperatura, Precipitação, Humidade Relativa 

b. Dependent Variable: Alternaria spp. 

 

Coefficients a 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -152,029 137,029  -1,109 0,277 

HR -0,206 1,075 -0,037 -0,192 0,849 

Precipitação 2,125 12,848 0,03 0,165 0,87 

Temperatura 16,104 5,581 0,556 2,886 0,008 
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Quadro 13 - Output para Cladosporium spp. no mês de Maio 

Model Summary  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,388a ,150 ,056 7938,280 

a. Predictors: (Constant), Temperatura média, 

Precipitação, Humidade Relativa 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,009E8 3 1,003E8 1,592 ,214a 

Residual 1,701E9 27 6,302E7   

Total 2,002E9 30    

a. Predictors: (Constant), Temperatura média, Precipitação, Humidade Relativa 

b. Dependent Variable: Cladosporium spp. 

 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) 8574,352 20706,05  0,504 0,618 

HR -117,813 166,906 -0,194 -0,706 0,486 

Precipitação 127,859 253,656 0,096   

Temperatura média 583,522 650,627 0,235 0,897 0,378 
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Quadro 14 – Output para Alternaria spp. no mês de Maio 

Model Summary  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,585a ,342 ,269 183,278 

a. Predictors: (Constant), Temperatura média, 

Precipitação, Humidade Relativa 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 472182,272 3 157394,091 4,686 ,009a 

Residual 906955,212 27 33590,934   

Total 1379137,484 30    

a. Predictors: (Constant), Temperatura média, Precipitação, Humidade Relativa 

b. Dependent Variable: Alternaria spp. 

 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) -218,898 478,059  -0,458 0,651 

HR -1,998 3,854 -0,125 -0,518 0,608 

Precipitação 0,896 5,856 0,026 0,153 0,88 

Temperatura 
média 31,998 15,022 0,492 2,13 0,042 
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Quadro 17 – Output para o teste à comparação das médias 

Group Statistics  

 Mês N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Cladosporium 

spp. 

Março 31 4722,77 2611,291 469,002 

Maio 31 12172,94 8169,742 1467,329 

 

 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Cladosporium 
spp. 

Equal 
variances 
assumed 

-4,836 60 0 -7450,2 1540,46 -10532 -4368,8 

Equal 
variances 

not 
assumed 

-4,836 36,066 0 -7450,2 1540,46 -10574 -4326,2 

 

Group Statistics  

 Mês N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Alternaria 

spp. 

Março 31 91,6129 74,27188 13,33962 

Maio 31 245,8710 214,40907 38,50901 
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Quadro 17 (cont.) – Output para o teste à comparação das médias 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Alternaria 
spp. 

Equal 
variances 
assumed 

-3,785 60 0 -154,26 40,754 -235,78 -72,738 

Equal 
variances 

not 
assumed 

-3,785 37,097 0,001 -154,26 40,754 -236,83 -71,69 

 


