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RESUMO 

 

 

Com o objectivo de estudar a diversidade e a interacção entre os ácaros das infestantes 

e os da cultura do morangueiro, em túnel e ao ar livre, cultivares „Splendor‟ e „Camarosa‟, 

realizaram-se inventários florísticos e acarológicos, mensais, de Dezembro de 2008 a Julho 

de 2009, no Ribatejo. 

Foram identificadas 33 e 18 espécies infestantes na cultura ao livre e em túnel, 

respectivamente.  

Em morangueiro identificaram-se sete espécies de ácaros, sendo mais importantes o 

fitófago Tetranychus cinnabarinus e o predador Amblyseius californicus, presentes nas duas 

cultivares de morangueiro e nas duas modalidades. 

Das 33 espécies infestantes inventariadas, 19 eram hospedeiras de ácaros com interesse 

agrícola. Predominaram tetraniquídeos e fitoseídeos, destacando-se Tetranychus 

cinnabarinus, muito polífago, encontrado em 15 espécies infestantes, Phytoseiulus persimilis 

em sete e Amblyseius californicus em quatro. Tetranychus cinnabarinus e Amblyseius 

californicus foram espécies comuns à cultura. 

As infestantes hospedeiras de ácaros fitófagos mais importantes foram Datura 

stramonium, Lavatera cretica e Solanum nigrum. Tetranychus cinnabarinus foi o 

tetraniquídeo mais frequente e abundante nas três espécies vegetais. Lavatera cretica foi a 

mais importante infestante hospedeira dos ácaros predadores, Phytoseiulus persimilis, 

Typhlodromus recki e Amblyseius californicus, em especial os dois primeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: ácaros, morangueiro, infestantes, túnel, ar livre. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study´s main objectives were the survey of acarological diversity and mite, 

strawberry and weed interactions. The study was performed on strawberry crop, „Splendor‟ 

and „Camarosa‟ cultivars, using the high tunnel and outdoor methods. Floristic and 

acarological surveys were carried out monthly, from December 2008 to July 2009, in the 

Ribatejo region. 

Thirty-three and 18 weed species were identified using the outdoor and the high tunnel 

method, respectively.  

Seven mite species were identified on the strawberries, being the most important the 

phytophagous Tetranychus cinnabarinus and the predaceous Amblyseius californicus, 

present in both strawberry cultivars and methods. 

From the 33 weed species identified, 19 were hosts of mites with agricultural interest. 

Tetranychids and phytoseiids were predominant, especially Tetranychus cinnabarinus, very 

polyphagous, found on 15 weed species, Phytoseiulus persimilis on seven and Amblyseius 

californicus on four. Tetranychus cinnabarinus and Amblyseius californicus were species 

also present in the crop.  

The most important host weeds of the phytophagous mites were Datura Stramonium, 

Lavatera cretica and Solanum nigrum. Tetranychus cinnabarinus was the most abundant and 

frequent tetranychid in the three plant species. Lavatera cretica was the most important host 

weed of the predaceous mites Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus recki and Amblyseius 

californicus, especially the first two. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: mites, strawberry, weeds, high tunnel, outdoor. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

 

The present study was carried out in the Ribatejo region from December 2008 to July 

2009. Its aim was the study of weed vegetation in two methods of strawberry cultivation, high 

tunnel and outdoor, the respective mite fauna, as well as the relationship between these 

populations and those found in two types of strawberry cultivars „Camarosa‟ and „Splendor‟. 

Floristic surveys were performed in two fields of strawberries cultivated using the high 

tunnel and outdoor methods, in Frade de Baixo, Alpiarça. Weed species abundance and 

their relative importance, mite fauna of the two strawberry cultivars and weeds, fluctuation of 

the mite populations in the crop and the influence of the two cultivation methods on the 

density of the mites, as well as the relevant weed species as mite hosts were recorded. 

The 33 weed species surveyed both in the two types of strawberry cultivation, outdoor and 

high tunnel, were distributed into 19 families and 29 genera. In both cases, the Asteraceae 

family comprised the largest number of species.  

The outdoor method proved to have a higher floristic diversity than that of the high tunnel 

method. During crop growth cycle, 33 weed species were identified in the outdoor cultivation 

method and only 18 weed species were surveyd in the high tunnel method. 

The most representative genera, with the largest number of species, were Amaranthus, 

Sonchus and Cyperus, with two species each. 

The predominance of annuals was registered in both the high tunnel and outdoor method. 

However, the most abundant species was the perennial Convolvulus arvensis.  

Some weeds were present in all surveys. Chenopodium album, Convolvulus arvensis, 

Cyperus rotundus, Lavatera cretica, Poa annua, Urtica urens and Urtica membranacea were 

present in both methods of cultivation. Cynodon dactylon and Stellaria media were present in 

the outdoor method. Amaranthus retroflexus, Conyza albida, Datura stramonium, Solanum 

nigrum and Xanthium strumarium were present in the high tunnel method. 

Arctotheca calendula was a very abundant species in the outdoor method, as well as 

Convolvulus arvensis. The latter was also the most abundant species in the high tunnel 

method. 

Seven mite species were identified on the strawberries: two phytophagous, three 

predators and two indifferents.  

The phytophagous species Tetranychus cinnabarinus and the predaceous species 

Amblyseius californicus were common in the „Splendor‟ and „Camarosa‟ cultivars using both 

the outdoor and the high tunnel method. 
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The highest population levels were the Tetranychus cinnabarinus, especially in the high 

tunnel method, accompanied by the predaceous species. 

From the 33 weed species identified, 19 were mite hosts with agricultural interest in a total 

of 12 botanical families where the Asteraceae was the most representative one. 

Twelve mite species were identified on the weeds, being seven phytophagous, four 

predators and one indifferent. Tetranychids and phytoseiids were predominant. Tetranychus 

cinnabarinus was noticeably present in the highest number of weed species. Phytoseiulus 

persimilis and Amblyseius californicus were the predaceous species that were present in the 

highest number of weeds. 

The weed species recorded in the „Splendor‟ cultivar presented a greater acarological 

diversity than those present in the „Camarosa‟. 

The outdoor cultivation method presented the greatest diversity of host weeds of mites. 

The most important weed species that hosted phytophagous mites were Datura 

stramonium, Lavatera cretica and Solanum nigrum. Tetranychus cinnabarinus was the most 

frequent and abundant tetranychid in the three plant species, namely Lavatera cretica. This 

plant species hosted predaceous mites. Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus recki and 

Amblyseius californicus were the most important, especially the first two. 

Some mite species found on the weeds were also identified on the strawberries, such as 

Tetranychus cinnabarinus, Amblyseius californicus and Orthotydeus californicus. 

Within the tetranychid mite species found on the weeds, Tetranychus cinnabarinus and 

Tetranychus turkestani are important because they may constitute strawberry pests.  

Regarding the phytoseiids, the main family of predaceous mites that are important in 

biological control and integrated pest management, Amblyseius californicus and 

Phytoseiulus persimillis were identified on weeds, being associated to Tetranychus spp. 

The phytophagous species found on weeds that don‟t colonize the strawberry, may have 

a positive role as alternative preys for the predaceous mites, as well as the identified tydeid. 

From an acarological stand point, weeds seem to be in generally undesired on strawberry 

crop, as they are hosts for mites that can constitute pests, namely Tetranychus cinnabarinus 

and Tetranychus turkestani.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O morango é muito apreciado em fresco, com elevado consumo devido à sua atraente 

aparência, sabor e odor agradável e reconhecidos efeitos benéficos para a saúde, ou após 

transformação industrial em compotas e preparados congelados em diversas indústrias 

alimentares. Em relação ao valor nutritivo, destaca-se o teor em vitamina C e o teor em 

antocianinas (Hancock, 1999; Almeida, 2006). 

O morangueiro é uma cultura muito procurada pelos ácaros, onde podem causar 

estragos e prejuízos, sendo, no entanto, reduzido o número de trabalhos efectuados em 

Portugal (Carmona, 1968, 1970; Carmona & Dias, 1996; Ferreira, 2000, 2005a, 2005b).  

As infestantes são consideradas inimigos da cultura do morangueiro pois competem pela 

água e elementos nutritivos, em particular nos períodos críticos de maior desenvolvimento 

vegetativo, prejudicam o desenrolar das operações culturais e podem ser hospedeiras de 

agentes patogénicos ou de pragas ou, ao contrário, repositórios de predadores destas 

(Amaro, 2003). Assim, podem constituir foco de infestação de ácaros fitófagos e servir de 

abrigo a ácaros predadores, sendo fundamental a identificação das espécies infestantes e 

dos ácaros que lhes estão associados. 

Em Portugal, os estudos sobre a vegetação infestante da cultura do morangueiro são 

poucos (Palha et al., 2005a; Andrade et al., 2005) e não se conhecem trabalhos nacionais 

sobre a interacção ácaros, cultura do morangueiro e infestantes. Constata-se que há poucos 

estudos neste domínio mesmo a nível internacional. 

O presente trabalho foi realizado no Ribatejo e teve como objectivo o conhecimento da 

vegetação infestante da cultura do morangueiro em duas modalidades, túnel e ar livre, a 

respectiva acarofauna e o relacionamento destas populações com as encontradas em duas 

cultivares de morangueiro, „Camarosa‟ e „Splendor‟. 
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2. CULTURA DO MORANGUEIRO, INFESTANTES E ÁCAROS 

 

 

2.1 Cultura do Morangueiro 

 

O morango foi durante muitos anos considerado uma fruta do início da Primavera, 

disponível durante um período curto e de baixo consumo, por ser raro e caro. Todavia, a 

introdução de novas cultivares, o desenvolvimento de novas tecnologias de produção e a 

possibilidade de uma melhor distribuição, vieram revolucionar completamente a cultura, 

permitindo que actualmente o morango se encontre disponível no mercado praticamente 

todo o ano, tendo-se tornado uma fruta acessível. 

Em Portugal, as condições climáticas são favoráveis à produção de morango durante 

todo o ano conjugando a produção de várias regiões, Trás-os-Montes, Beira Litoral, 

Ribatejo, Oeste, Alentejo (litoral) e Algarve, resultando numa maior oferta durante os meses 

de Março a Julho (GPPAA, 2006).  

As regiões com maior peso na produção são o Algarve, o Ribatejo e Oeste e o Alentejo. 

No litoral alentejano a produção é realizada ao longo de todo o ano. A Beira Litoral e Trás-

os-Montes, sendo menos representativas, possuem núcleos de produção importantes, com 

a vantagem de terem uma calendarização mais tardia (GPPAA, 2006).  

Tendo em conta a concorrência do morango espanhol, que chega ao mercado nacional 

cedo e a preços muito competitivos, alguns produtores tentam evitar o pico de produção no 

mês de Abril, apostando na produção durante o Inverno, e desde meados de Maio até ao fim 

do Verão (Soares, 2001; GPPAA, 2006). A produção do morango será economicamente 

mais rentável com comercialização de fruta de qualidade, obtida fora de época, para a 

exportação para o Norte e Centro da Europa (Oliveira et al., 2005). 

Segundo dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT) 

relativos ao ano de 2009 (Quadro 1), a cultura mundial de morango situava-se em 

aproximadamente 255 mil ha, ocupando a União Europeia cerca de 111 mil ha. O país da 

União com maior área de cultura foi a Polónia, seguido da Alemanha e Espanha. O volume 

da produção mundial ultrapassou quatro milhões de toneladas, dos quais um milhão 

corresponde à produção da União Europeia. A Espanha foi o país com maior produção 

seguindo-se a Polónia e Alemanha. 
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Relativamente ao comércio em 2008 (Quadro 1), a França foi o maior importador de 

morango, seguida da Alemanha e do Reino Unido. Quanto à exportação, os países com 

maior expressão foram a Espanha, a Bélgica e a França. 

 

Quadro 1 – Produção (t), área (ha) e rendimento (hg/ha) da cultura do morangueiro no ano 
de 2009 e quantidade de morango exportada e importada, relativamente ao ano de 2008, a 
nível mundial, da União Europeia e seus dez maiores produtores e de Portugal (Adaptado 
de FAOSTAT, 2008, 2009). 

 Produção 

      (t) 

     Área 

      (ha) 

Rendimento 

    (hg/ha) 

Exportação 

        (t) 

Importação 

       (t) 

Mundo 4178152   254523     164156    616404   645941 

União Europeia  1014163   110857       91483    349590   393298 

Espanha   263700       7100     371408    188042       3743 

Polónia   198907     53551       37143      14024       4277 

Alemanha   158563     12978     122178      10694     84703 

Reino Unido     84965       5000     169930          530     44894 

Itália     56400       3100     181935      23285     37007 

Países Baixos     52618       1710     307707      31854     18568 

França     46912       2970     157952      23527   104921 

Bélgica     33000       1067     309278      38038     28109 

Roménia     21969       2507       87630            10       6395 

Áustria     17108       1253     136536        1624     17386 

Portugal       2650       1600       16562        3106       6381 

 

De acordo com os valores indicados anteriormente referentes ao ano de 2009, em 

Portugal, a cultura do morango ocupava cerca de 1600 ha, onde se produziram cerca de 

2650 t (Quadro 1). 

O morangueiro pertence à família Rosaceae, subfamília Rosoideae e género Fragaria L.. 

A maioria dos morangueiros cultivados pertence à espécie Fragaria x ananassa (Weston) 

Duchesne ex Rozier, é um híbrido octaplóide resultante do cruzamento natural das espécies 

Fragaria chiloensis (L.) Mill. e Fragaria virginiana Mill. trazidas da América para a Europa 

(Hancock, 1999; Almeida, 2006).  

É uma planta herbácea perene que forma uma espessa roseta ao nível do solo. É 

constituída por um caule curto (coroa), folhas trifoliadas e um sistema radicular fasciculado, 

constituído por numerosas raízes superficiais. Pode emitir estolhos, que são caules finos e 

prostados, com entrenós longos, que facilmente enraízam dando origem a plantas 

autónomas. As inflorescências surgem das axilas das folhas com um número variável de 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=30117681-2&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DFragaria%2Bananassa%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=30117681-2&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DFragaria%2Bananassa%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=318974-2&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DFragaria%2B%2Bvirginiana%2B%26output_format%3Dnormal
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flores, que possuem cinco sépalas e cinco pétalas, número indefinido de estames e gineceu 

multipistilado. As flores são hermafroditas na maior parte dos morangeiros cultivados. A 

polinização é alogâmica e entomófila. O fruto é um fruto múltiplo de aquénios e a parte 

carnuda e comestível resulta do carpóforo, sobre o qual estão inseridos os aquénios. 

No morangueiro a floração depende essencialmente do fotoperíodo e da temperatura. 

Assim, com base na resposta da planta a estes dois factores, as cultivares classificam-se 

em: dias curtos, dias longos e indiferentes. 

Nas cultivares de dias curtos, a iniciação floral ocorre em condições de fotoperíodo 

inferior a 14 h, as plantas de dias longos necessitam de fotoperíodos maiores que 12 h e as 

indiferentes florescem em qualquer altura do ano, excepto a temperatura acima de 30 ºC. 

Em Portugal utilizam-se, essencialmente, plantas de dias curtos e plantas indiferentes.  

As condições de dias curtos e baixas temperaturas, no final do Outono, induzem o 

morangueiro a entrar em dormência. Para quebra da dormência, a planta necessita de 

acumular um determinado número de horas de frio a temperatura inferior a 7 ºC, de modo a 

completar o seu ciclo (Hancok, 1999; Palha, 2005). 

Nos últimos anos, verificou-se um incremento do número de cultivares de morangueiro, 

nomeadamente „Commitment‟, „Camino real‟, „Honor‟, „Patience‟, „Splendor‟, „Ventana‟ e 

„Virtue‟, resultante de trabalhos de melhoramento genético tendo em vista a maior 

precocidade e produtividade, maior tamanho, boa coloração vermelha, textura firme para 

resistência ao manuseamento e transporte e bom poder de conservação (Palha, 2005; 

Palha & Sousa, 2007).  

No presente trabalho as cultivares de morangueiro utilizadas foram: „Camarosa‟ e 

„Splendor‟. 

A „Camarosa‟ é a principal cultivar utilizada no Ribatejo, tal como no resto do País (Palha, 

2005b; Sousa et al., 2005). É uma planta vigorosa, de dias curtos, com folhas grandes e 

coloração verde escura, de ciclo precoce e com alta capacidade de produção. Produz frutos 

grandes de forma cónica ou cónica oblonga com epiderme vermelha escura, polpa de 

textura firme e de coloração interna vermelha brilhante, escura e uniforme (Risser & Navatel, 

1997; Palha et al., 2005b). 

A cultivar „Splendor‟ também é uma planta de dias curtos, de tamanho médio, o que 

facilita a colheita, com sistema radicular muito desenvolvido, de ciclo precoce e muito 

produtiva. Os frutos têm tamanho médio, com epiderme vermelha brilhante, textura firme e 

coloração interna vermelho escuro (VIVERO EL PINAR, 2011). 

As tecnologias de produção sofreram uma grande evolução. A utilização da 

micropragação na obtenção de plantas isentas de vírus permite a utilização de diferentes 

tipos de plantas (frescas de altitude, frigoconservadas e alveoladas). 
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Existem quatro tipos genéricos de sistemas de cultura: sistema tradicional, de cultura 

plurianual; cultura anual, de plantação outonal, com plantas frescas; cultura anual, de 

plantação estival, com plantas frigoconservadas; e sistemas de cultura sem solo. A 

produção de morango pode praticar-se ao ar livre, em túneis ou em estufas (Almeida, 2006). 

Na região do Ribatejo e Oeste utilizam-se, geralmente, duas tecnologias de produção: 

produção de ar livre, com plantação outonal e obtenção de frutos durante a Primavera e 

início do Verão, e produção em cultura protegida, com plantação estival e obtenção de frutos 

no período Outono-Inverno (Andrade et al., 2005). 

 

 

2.2 Infestantes na cultura do morangueiro 

 

O conhecimento da vegetação infestante e do modo como evolui face às diversas 

técnicas culturais é importante para o delineamento de uma estratégia de gestão eficaz, que 

minimize os custos da produção de morangos.  

Em Portugal, são vastos os trabalhos que visam estudar as infestantes das culturas, 

sendo de referir, para a região do Ribatejo, os de Cerejeira (1985, 1987), Maurício (2005) e 

Maurício et al. (2009), em vinha, Pereira (1994) em milho, Vasconcelos (1984), Portugal 

(1994, 2003), Martinho (2005), Martinho et al. (2005), em tomateiro, e Catarino (2004) em 

arrozais. 

A vegetação infestante da cultura do morangueiro parece estar pouco estudada. É de 

realçar o estudo de desinfecção do solo como possível estratégia eficaz, onde a solarização 

do solo reduz substancialmente a ocorrência de muitas plantas infestantes (Palha et al., 

2005a), o de diferentes coberturas do solo no controlo das infestantes do morangueiro, onde 

a cobertura do solo com filme plástico apresentou melhor controlo e reflexos positivos na 

produtividade (Medeiros & Costa, 2007), e as indicações para o controlo das infestantes do 

morangueiro (Al-Khatib, 1995; Ullio, 2004), que descrevem os diversos meios de luta que 

podem ser usados tendo em vista evitar prejuízos decorrentes da sua acção na cultura. 

O controlo das infestantes da cultura do morango efectua-se através de um conjunto de 

medidas e técnicas que incluem a escolha da parcela, a rotação apropriada das culturas, as 

mobilizações do solo efectuadas antes da instalação da cultura, a utilização de plantas 

certificadas e de estrumes “limpos” de sementes de infestantes, o recurso à cobertura do 

solo com filme de polietileno e à monda durante a cultura (Almeida, 2006). 

A cobertura do solo com polietileno preto é uma prática generalizada na cultura do 

morango. A sua utilização tem várias finalidades como manter ou elevar a temperatura do 

solo, reduzir as perdas de água no solo, impedir o desenvolvimento das infestantes e evitar 
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o contacto directo dos frutos com o solo, obtendo-se frutos mais limpos e com menos 

podridões. Na plantação estival pode-se recorrer a filmes de polietileno de face dupla, com a 

face preta voltada para baixo e a face branca voltada para cima, de forma a reduzir a 

temperatura do solo. 

As infestantes devem ser eliminadas, entre camalhões ou canteiros, de forma mecânica 

ou manual, por intermédio de sachas superficiais e mondas. 

Em produção integrada apenas em último recurso devem ser utilizados herbicidas, tendo 

em atenção os produtos aconselhados. 

No controlo das infestantes na cultura do morangueiro, em Portugal, há a salientar a 

existência de substâncias activas homologadas em produção integrada que controlam 

monocotiledóneas em pós-emergência, como fluazifope-P-butilo e quizalofope-P-etilo, 

monocotiledóneas e dicotiledóneas, como pendimetalina em pré-emergência, entre os 

camalhões e glufosinato de amónio, em aplicações na entrelinha dirigidas às infestantes, 

utilizando uma campânula de forma a não atingir as partes verdes da cultura. A 

pendimetalina é eficaz mas não controla completamente as infestantes e a sua persistência 

de acção no solo implica uma escolha criteriosa da cultura seguinte (Nunes & Andrade, 

2005; DGADR, 2011). 

Na região de Almeirim, a monda das infestantes na linha, quando necessária, é realizada 

manualmente, enquanto na entrelinha, geralmente, aplica-se herbicida, sendo os bicos dos 

pulverizadores equipados com campânula (Andrade & Jacob, 2000).  

 

 

2.3 Ácaros na cultura do morangueiro 

 

Os ácaros pertencem ao filo Arthropoda, subfilo Chelicerata e estão incluídos na classe 

Arachnida e subclasse Acari (Ferreira, 2000). 

Os ácaros têm o exoesqueleto quitinoso, que mudam periodicamente, ao longo do seu 

desenvolvimento, simetria bilateral, apêndices articulados, utilizados, fundamentalmente, na 

locomoção. Possuem quelíceras para se alimentarem, não têm antenas, nem asas, e 

respiram por traqueias, que abrem para o exterior, através de orifícios, estigmas. O 

idiossoma não apresenta regiões diferenciadas, nem se observa segmentação, os adultos 

possuem, em geral, quatro pares de patas, tendo as peças bucais no gnatossoma. Em 

regra, são animais ovíparos, isto é, iniciam o seu ciclo reprodutivo a partir do ovo, que só 

eclodirá após a postura. O ciclo de vida dos ácaros compreende, em geral, cinco estados de 

desenvolvimento: ovo, larva, duas ninfas, protoninfa e deutoninfa, e adulto. 
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Os Acari apresentam grande variedade de formas, hábitos, comportamentos e estão 

adaptados a ambientes muito distintos (Carmona & Dias, 1996; Ferreira, 2000). 

Os ácaros que vivem nas plantas são muito pequenos, com dimensões que variam entre 

0,15 mm e 0,6 mm de comprimento, o que faz com que mostrem aspecto semelhante, 

quando observados com pequenas amplificações. 

Na acarofauna das plantas consideram-se três grupos: ácaros fitófagos, que sugam o 

conteúdo celular do tecido vegetal para se alimentarem; ácaros predadores, que se 

alimentam preferencialmente de outros ácaros e de pequenos insectos; e ácaros 

indiferentes, que são essencialmente micetófagos e saprófagos. Os dois primeiros grupos 

são os mais importantes, o primeiro pelos problemas por vezes importantes que ocasionam 

nas culturas e o segundo pela acção extremamente benéfica que desempenha na limitação 

de espécies fitófagas (Carmona & Dias, 1996; Ferreira, 2000). 

Os ácaros são inimigos importantes da cultura do morangueiro, por poderem causar 

estragos e prejuízos. No entanto são poucos os trabalhos efectuados em Portugal 

(Carmona, 1968, 1970; Carmona & Dias, 1996; Ferreira, 2000, 2005a, 2005b).  

Os ácaros fitófagos que, por todo o Mundo, afectam a cultura do morangueiro pertencem, 

fundamentalmente, às famílias Tetranychidae e Tarsonemidae. Os ácaros predadores são, 

sobretudo, fitoseídeos e os indiferentes tideídeos (Ferreira, 2005a). 

Em Portugal estão identificadas, em morangueiro, 18 espécies de ácaros, incluindo 

fitófagas, predadoras e micetófagas (Carmona & Dias, 1996; Ferreira, 2005a). 

Das espécies de ácaros fitófagos identificadas, as mais importantes são os 

tetraniquídeos, vulgarmente designados por aranhiços, Tetranychus cinnabarinus 

(Boisduval) e Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski, e o tarsonemídeo, Phytonemus 

pallidus (Banks), que quando presente é causador de maiores problemas (Ferreira, 2005a). 

Na região do Ribatejo e Oeste, destacam-se os dois primeiros (Ferreira, 2005b). 

Os tetraniquídeos vivem principalmente na página inferior das folhas, das quais se 

alimentam, sugando o conteúdo celular, originando descolorações pontilhadas, o seu 

bronzeamento e aspecto crestado, devido à redução de fotossíntese e consequente morte 

de tecidos. A perda de vigor, as dificuldades de maturação, as necroses nos frutos e a 

presença de teias levam à redução do valor comercial. 

Phytonemus pallidus, o tarsonemídeo-do-morangueiro ou ácaro-do-morangueiro, embora 

pertencendo a uma família em que a maioria dos seus elementos são micetófagos ou 

saprófagos, é uma espécie fitófaga, que se desenvolve, sobretudo, na zona central da 

planta, pois evita a luz e necessita de humidade relativa elevada, traduzindo-se os sintomas 

pela deformação e atrofia das folhas, podendo as flores e os frutos também ser afectados 

(Carmona, 1968; Carmona & Dias, 1996; Ferreira, 2005a). 
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Relativamente aos predadores, evidenciam-se duas espécies de fitoseídeos, na cultura 

do morangueiro, Amblyseius californicus (McGregor) e Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 

(Ferreira, 2005a). A primeira, com preferência por tetraniquídeos, embora possa ter outras 

fontes alimentares, é considerada um predador de protecção, a segunda com marcada 

preferência alimentar por Tetranychus spp., atraída pelas suas teias, é um predador de 

limpeza, manifestando-se nas populações fitófagas já instaladas (Ferreira, 2000; Ferreira, 

2005a; Cecílio et al., 2005). 

Os ácaros indiferentes são, em geral, pouco representados na biocenose das culturas 

herbáceas (Ferreira & Carmona, 1994, 1995), sendo, no entanto, importantes como presas 

alternativas para os predadores. 

Como meios de protecção são de considerar a luta cultural, a luta biológica e a luta 

química.  

Através da luta cultural deve-se procurar reduzir ou eliminar as condições favoráveis à 

praga: utilizar plantas de viveiro sãs e cultivares menos susceptíveis; eliminar restos da 

cultura; realizar rotações culturais e fertilizações equilibradas; evitar desequilíbrios hídricos; 

eliminar infestantes, a não ser plantas hospedeiras de fitoseídeos e de outros ácaros sem 

possibilidade de colonizarem a cultura; e evitar bordaduras ou proximidade de culturas com 

as espécies fitófagas capazes de constituírem pragas (Ferreira, 2005a, 2005b). 

A prioridade no combate de ácaros fitófagos deve ser atribuída à luta biológica, através 

da limitação natural, preservando e fomentando os auxiliares, fundamentalmente 

fitoseídeos, pela selecção de pesticidas com menor toxidade. Pode-se recorrer ao 

tratamento biológico com Phytoseiulus persimilis ou Amblyseius californicus, quando eles 

não estão presentes ou são em número insuficiente (Ferreira, 2005a, 2005b) 

O interesse de algumas espécies de fitoseídeos em luta biológica fez com que alguns 

países façam a sua criação em massa, para comercializarem as populações. 

A luta química deve ser utilizada em última alternativa, seleccionando o acaricida com 

eficácia adequada, mas com menor toxicidade para auxiliares e outros organismos. As 

substâncias activas acaricidas homologadas em produção integrada do morangueiro, em 

Portugal, são abamectina, bifentrina, clofentezina, fenepiroximato e hexitiazox (DGADR, 

2011). 

Contrariamente à acarofauna das culturas, a das infestantes está menos estudada, 

mesmo a nível internacional. As infestantes, embora possam constituir foco de infestação de 

ácaros fitófagos, podem ser um verdadeiro repositório de ácaros predadores, principalmente 

fitoseídeos, servindo-lhes de abrigo ou modo de alimentação, e assumem um papel cada 

vez mais importante no contexto da produção integrada.  
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Em Portugal já existem trabalhos que mostram a interacção entre ácaros, cultura e 

infestantes, como os de Raposo (2000), Raposo et al. (2001), Marques (2001), Marques et 

al. (2005) Maurício (2005) e Maurício et al. (2009) em vinha, os de Martinho (2005) e 

Martinho et al. (2005) em tomateiro e os de Pereira (2005) e Pereira et al. (2006) em 

limoeiro. Porém, o estudo desta interacção na cultura do morangueiro ainda não tinha sido 

efectuado no País. Mesmo a nível internacional parece haver poucas referências, não só em 

morangueiro, mas nos pequenos frutos, em geral, podendo mencionar-se, no Brasil, o 

trabalho de Ferla et al. (2007), sobre ácaros associados à cultura do morango e infestantes, 

e na Polónia, o de Jaworski (2000), sobre o mesmo estudo em groselha, mas tendo em 

atenção, no primeiro caso, apenas os ácaros predadores e, no segundo, somente os ácaros 

fitoseídeos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Caracterização das parcelas de estudo 

 

Os estudos foram realizados em duas parcelas ao ar livre (Figuras 1 e 2) e duas em túnel 

(Figuras 3 e 4), cada uma com cerca de 0,5 ha, num campo de morangueiro em Frade de 

Baixo, pertencente ao concelho de Alpiarça, região do Ribatejo. 

O campo em estudo inclui-se na área de influência da Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

                  

 

 

                  

 

 

Figura 1 - Parcela de morangueiro da 
cultivar „Splendor‟ em ar livre (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Figura 2 - Parcela de morangueiro da 
cultivar „Camarosa‟ em ar livre (Frade 
de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Figura 3 - Parcela de morangueiro da 
cultivar „Splendor‟ em túnel (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Figura 4 - Parcela de morangueiro da 
cultivar „Camarosa‟ em túnel (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 



11 

 

3.1.1 Classificação climática e dados climáticos relativos à região 

 

Para a caracterização climática foram utilizados os dados climáticos referentes à média 

de 30 anos (1961-1990) da Estação Meteorológica da Escola Superior Agrária de Santarém 

(Anexo 1), devido à sua proximidade com o local em estudo e por melhor representar a zona 

envolvente. Esta estação funciona desde 1924 e apresenta as seguintes características: 39º 

15‟ N de latitude, 8º 42 W de longitude e 54 m de altitude. 

Segundo a classificação climática de Thorthwait-Mather o clima da região é sub-húmido 

chuvoso, mesotérmico, com grande deficiência de água no Verão e com pequena ou nula 

concentração estival de eficiência térmica, cuja fórmula é representada por C2 b’2 s2 a’ 

(Anexo 2). A classificação climática de Thorthwait-Mather baseia-se no balanço hídrico da 

região que se pretende classificar e integra parcialmente o solo e a atmosfera, como 

elementos determinantes numa associação com a componente vegetal, conferindo-lhe 

representatividade ao nível local e interesse do ponto vista agrícola. 

O morangueiro é uma planta que se adapta a uma grande variedade de climas, mas a 

temperatura óptima de crescimento é de 23 ºC. Os seus órgãos vegetativos são muito 

resistentes às geadas mas, pelo contrário, as suas flores são muito sensíveis, sendo 

destruídas a temperaturas inferiores a 0 ºC (Palha, 2005; Almeida, 2006). 

O conhecimento dos dados climáticos diários (temperatura do ar média diária e 

precipitação total) da Estação Meteorológica da Escola Agrícola de Santarém (Anexo 3), 

relativos à maioria dos meses em que decorreu o estudo (Janeiro a Julho de 2009) pode 

permitir uma melhor interpretação das populações de ácaros encontrados. 

Verificou-se a temperatura do ar média mais baixa no dia nove de Janeiro (2,2 ºC) e a 

mais alta no dia 29 de Maio (26,4 ºC). Os meses mais quentes foram Junho e Julho, com 

temperaturas de ar médias superiores a 21 ºC. 

Em relação à precipitação, esta foi mais elevada nos dias 31 de Janeiro e um de 

Fevereiro, com 21,7 mm e 30,1 mm, respectivamente. Os meses mais chuvosos foram 

Janeiro e Fevereiro. A precipitação, no mês de Abril foi geralmente baixa, apesar de muito 

frequente; em Junho ocorreram dois dias com valores elevados de precipitação. 

 

 

3.1.2 Classificação do solo e análises das amostras de terras 

 

Para caracterização do solo das parcelas em estudo recorreu-se à análise da Carta de 

Solos de Portugal (Anexo 4).  
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As parcelas estão inseridas numa mancha de solos que compreende duas famílias: 

Aluviossolos Antigos de textura ligeira, sem carbonatos (Atl), que pertence à ordem dos 

Solos Incipientes e à subordem Aluviossolos Antigos, e Podzóis Não Hidromórficos, sem 

surraipa, normais, de areias ou arenitos (Ap), que pertence à ordem dos Solos Podzolizados 

e à subordem dos Podzóis Não Hidromóficos. 

Os Aluviossolos Antigos de textura ligeira, sem carbonatos, caracterizam-se pelos 

processos de formação que não actuaram ainda tempo suficiente para provocar quaisquer 

diferenciações, a não ser, em muitos casos, uma certa acumulação de matéria orgânica à 

superfície, a qual nunca é muito grande porque, dado o bom arejamento dessa camada 

superior, a mineralização processa-se rapidamente. Os aluviossolos têm, em regra, uma 

toalha freática mais ou menos profunda (mais profunda nos aluviossolos antigos), sujeita a 

oscilações acentuadas no decurso do ano; encontram-se geralmente humedecidos e 

influenciados fortemente na sua economia de água, vegetação e biologia, pela presença da 

toalha freática (Cardoso, 1965). 

Os Podzóis Não Hidromórficos, sem surraipa, normais, de areias ou arenitos, possuem 

textura muito ligeira, sendo constituídos principalmente por areia grossa, deste facto resulta 

a elevada permeabilidade e a baixa capacidade de armazenamento de água, condicionando 

o seu uso agrícola, nomeadamente em regimes de sequeiro; o teor em matéria orgânica é, 

na maior parte dos casos, muito baixo (Cardoso, 1965).  

O conhecimento da fertilidade do solo e das suas propriedades físico-químicas, através 

de análise do solo, é fundamental como ponto de partida para a obtenção de produções 

elevadas e de frutos de qualidade. É ainda necessário conhecer as necessidades da cultura 

em nutrientes, a qualidade da água de rega, a composição dos correctivos orgânicos e o 

comportamento dos fertilizantes quando aplicados ao solo. 

Para a colheita das amostras percorreu-se em ziguezague cada uma das parcelas e 

colheram-se ao acaso, pelo menos em quinze pontos diferentes, pequenas amostras 

parciais de igual tamanho, fatias de terra com uma espessura de 2-3 cm, na camada arável 

até 20 cm de profundidade. Misturou-se bem a terra de cada parcela, retirando-se as 

partículas de dimensões maiores que amêndoas e de cada amostra retirou-se uma parte 

que se colocou em diferentes sacos de plástico devidamente identificados.  

Nos anexos 5 e 6 podem observar-se as análises de terras efectuadas nas parcelas do 

campo de morangueiro em túnel e ar livre. As duas parcelas apresentavam textura 

grosseira, pH neutro, percentagem de matéria orgânica média, teores muito elevados em 

fósforo e médios em magnésio. Em ar livre o teor em potássio é mais elevado do que em 

túnel. 
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O morangueiro adapta-se a quase todos os tipos de solo, mas prefere os franco-

arenosos, os argilo-arenosos, os franco-argilosos e os franco-argilo-arenosos, bem 

drenados, mas com humidade e ricos em matéria orgânica. Prefere, igualmente, os solos 

ligeiramente ácidos, com valores de pH situados entre 6,0 a 6,5, devendo evitar-se solos 

muito argilosos e muito salinos (Andrade et al., 2005). 

 

 

3.2 Práticas culturais 

 

Utilizaram-se duas tecnologias de produção: produção em ar livre, com plantação 

outonal, e produção em cultura protegida (em túnel alto), também com plantação outonal. A 

cultura protegida permite melhorar a precocidade da produção em algumas semanas. 

Não se procedeu a rotação de culturas, tendo ocorrido o cultivo de morangueiro anos 

sucessivos na mesma parcela de terreno. 

A preparação do terreno consistiu, inicialmente, numa gradagem seguida de subsolagem 

e lavoura. Procedeu-se à incorporação de um adubo ternário 8-24-24 (500 kg/ha) e estrume 

de vaca (30 t/ha) através de uma segunda gradagem. Seguiu-se a armação do terreno em 

camalhões, simultaneamente com a desinfecção do solo com metame de sódio, cobertura 

do solo com polietileno preto de 30 µ e instalação do sistema de rega gota a gota. A 

dimensão dos camalhões foi de 40 cm de altura e 50 cm de largura e a distância entre 

camalhões foi de 112 cm. 

Utilizaram-se dois tipos de plantas, frescas de raiz nua da cv. „Camarosa‟ e alveoladas 

(motte) de raiz protegida da cv. „Splendor‟. 

Antes da plantação as plantas foram desinfectadas, por imersão, numa solução de fosetil 

de alumínio.  

O morangueiro deve ser plantado ao nível da coroa. Deve-se assegurar uma boa 

aderência entre a planta e o solo, uma boa humidade e que as raízes não fiquem dobradas. 

A plantação foi manual e as plantas foram dispostas em linhas duplas por camalhão e 

alternadamente.  

A densidade de plantação dependeu do vigor vegetativo da cultivar, sendo a „Camarosa‟ 

uma planta mais vigorosa que a „Splendor‟. Na cv. „Camarosa‟ a distância entre plantas, 

quer na linha quer na entrelinha, foi de 30 cm, o que equivale a uma densidade de 60000 

plantas por hectare. No caso da „Splendor‟ o compasso foi de 28 cm x 28 cm. 

A escolha da densidade de plantação influencia o rendimento por planta e por hectare, a 

qualidade dos frutos a nível fitossanitário e a colheita. 
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As plantas alveoladas da cv. „Splendor‟ foram plantadas no início do mês de Outubro de 

2008, enquanto as de raiz nua da cv. „Camarosa‟ foram plantadas cerca de um mês depois. 

Esta data coincidiu com a armação dos túneis.  

O tipo de rega utilizado foi a rega localizada, gota-a-gota, com gotejadores espaçados de 

15 cm na linha e um débito de 5 L/h. A água de rega era proveniente de um furo artesiano.  

As necessidades de água do morangueiro dependem do estado fenológico das plantas, 

das características do solo e das condições climáticas. A floração e o crescimento dos frutos 

são os períodos de maiores necessidades. 

A adubação de cobertura efectuou-se através de fertirrega (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Fertirrega efectuada no morangueiro, quinzenalmente, em Frade de Baixo, 
Alpiarça. 

Período de aplicação Adubo e Formulação Quantidade/ha 

10/10/2008 a 10/01/2009 Hakaphos 13-40-13 25 Kg 

Fosfato mono amónio 25 Kg 

11/01/2009 a 16/03/2009 Sulfato de magnésio 4 Kg 

Fosfato mono potássio 25 Kg 

Poly-Feed 11-44-11 25 Kg 

16/03/2009 a 01/06/2009 Nitrato de cálcio 25 Kg 

Fosfato mono potássio 25 Kg 

 

No Quadro 3 apresentam-se os tratamentos fitossanitários efectuados ao longo do ciclo 

vegetativo do morangueiro, incluindo as desinfecções do solo e plantas. 

A substância activa metame-sódio, nematodicida, foi aplicada, também, como herbicida, 

com a finalidade de controlo “preventivo” das infestantes da cultura. Não se utilizaram 

herbicidas, uma vez que os produtos homologados não estavam adequados à situação. 

Procedeu-se à monda manual das infestantes. 

De todos os produtos fitossanitários utilizados salientam-se os acaricidas (substâncias 

activas abamectina, hexitiazox e bifentrina), e o enxofre, fungicida anti-oídio com acção 

acaricida, pela possibilidade de interferirem nos resultados. 

A colheita do morango foi escalonada, com início em meados do mês de Janeiro, e os 

frutos colhidos num estado de maturação adequado, de modo a satisfazer as exigências de 

qualidade de mercado. 
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Quadro 3 – Tratamentos fitossanitários efectuados no morangueiro, em Frade de Baixo, 
Alpiarça. 

Data 
Produto 

fitofarmacêutico 

Substância 

activa 
Dose/ha 

Modo de 

aplicação 

Objectivo do 

tratamento 

15/09/2008 Insecticida metame-sódio 200l pulverização nemátodos 

01/10/2008 Fungicida fosetil- 

alumínio 

2,5 kg imersão das 

coroas 

desinfecção 

das plantas 

22/12/2008 Fungicida fosetil- 

alumínio 

2,5 kg pulverização necrose do 

rizoma 

10/01/2009 Fungicida enxofre 25 kg polvilhação oídio 

27/01/2009 Fungicida ciprodinil + 

fludioxonil 

0,8-1kg pulverização podridão 

cinzenta 

Fungicida bupirimato 1 l pulverização oídio 

08/03/2009 Fungicida miclobutanil 0,5 l pulverização oídio 

Insecticida metiocarbe 2 kg pulverização tripes 

11/03/2009 Fungicida enxofre 25 kg polvilhação oídio 

17/03/2009 Fungicida azoxistrobina 0,8 l pulverização oídio 

Insecticida formetanato 0,5-1kg pulverização tripes 

24/03/2009 Fungicida fenehexamida 1,5 kg pulverização podridão 

cinzenta 

16/04/2009 Fungicida azoxistrobina 0,8 l pulverização oídio 

Acaricida abamectina 0,8-1 l pulverização ácaros 

29/04/2009 Fungicida iprodiona 1,5 l pulverização podridão 

cinzenta 

Acaricida hexitiazox 0,5 kg pulverização ácaros 

Fungicida tetraconazol 0,3-0,4 l pulverização oídio 

10/05/2009 Acaricida bifentrina 0,6-0,8 l pulverização ácaros 

Fungicida pirimetanil 2 l pulverização podridão 

cinzenta 

20/05/2009 Acaricida abamectina 0,8-1 l pulverização ácaros 

02/06/2009 Acaricida hexitiazox 0,6-0,8 l pulverização ácaros 

Fungicida fenehexamida 1,5 kg pulverização podridão 

cinzenta 

 

O morango não amadurece após a colheita, as suas características qualitativas diminuem 

se for colhido demasiadamente verde e a sua fragilidade também não permite que seja 

colhido completamente maduro. A cor é a característica mais usada como índice de colheita. 
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A colheita deve ser feita com o maior cuidado, directamente para a embalagem definitiva, 

de forma a evitar lesões nos frutos que reduzam a sua qualidade e evitando, tanto quanto 

possível, as horas de calor mais intenso. 

 

 

3.3 Inventários florísticos e acarológicos 

 

De Dezembro de 2008 a Julho de 2009 foram realizados inventários florísticos e, 

simultaneamente, inventários acarológicos no morangueiro e nas infestantes, com 

periocidade mensal, nas duas parcelas ao ar livre e nas duas em túnel num campo de 

morangueiro da localidade de Frade de Baixo (Alpiarça).  

 

 

3.3.1 Inventários florísticos e elenco florístico 

 

Foram feitos oito levantamentos florísticos, recolhendo-se um exemplar de cada espécie 

vegetal, sendo identificados de acordo com a Nova Flora de Portugal (Franco, 1971, 1984), 

de Franco & Afonso (1998, 2003) e a Flora Ibérica de Castroviejo et al. (1986, 1990). O 

método de amostragem adoptado foi o da “volta ao campo”. A avaliação fez-se através de 

contagens em quadrados com 1 m2, distribuídos ao acaso em cada parcela com área 

aproximada de 0,5 ha, atribuindo-se um coeficiente da escala de abundância proposto por 

Barralis (1976): 

 

1 - abundância estimada em menos de 1 individuo por m
2 
= população média de 0,5 plantas por m

2
; 

2 - abundância estimada de 1 a 2 indivíduos por m
2
 = população média de 1,5 plantas por m

2
; 

3 - abundância estimada de 3 a 20 indivíduos por m
2
 = população média de 11,5 plantas por m

2
; 

4 - abundância estimada de 21 a 50 indivíduos por m
2
 = população média de 35,5 plantas por m

2
; 

5 - abundância estimada superior a 50 indivíduos por m
2
 = população média de 75,5 plantas por m

2
. 

 

Procedeu-se, posteriormente, à elaboração do elenco florístico, apresentando-se, para 

todas as espécies recenseadas, as seguintes informações: 

- Família, espécie e habitat, segundo as Floras de Franco (1971, 1984), Franco & Afonso 

(1998, 2003) e Castroviejo et al. (1986, 1990); 

- Nome vulgar, de acordo com Rocha (1996); 

- Tipo fisionómico e tipo biológico, de acordo com Vasconcellos et al. (1969). 
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Para a elaboração do espectro fisionómico utilizou-se o sistema de classificação de 

Raunkjaer, em que os principais tipos fisionómicos são descritos por Vasconcelos et al. 

(1969) como: 

- Terófitos: ervas propagadas por semente e cuja vida dura menos de um ano, tendo 

portanto um único ciclo vegetativo; 

- Criptófitos: ervas vivazes cujas gemas de renovo se formam abaixo da superfície do 

solo (geófitos), abaixo do nível da água (hidrófitos) ou, indeferentemente, abaixo do nível 

do solo ou da água (helófitos); 

- Hemicriptófitos: plantas vivazes ou bienais com gemas de renovo à superfície do solo; 

- Caméfitos: plantas com gemas de renovo a menos de 25 cm do solo; 

 - Fanerófitos: plantas perenes providas de gemas de renovo a mais de 25 cm do solo.  

 

 

3.3.2 Prospecção, triagem, preparação e identificação dos ácaros 

 

Foram efectuados inventários acarológicos, de periodicidade mensal, nas infestantes e 

nos morangueiros. 

Em cada parcela recolheu-se uma amostra de 75 folhas, três folhas/planta (terço inferior, 

médio e superior), em 25 plantas, escolhidas aleatoriamente, de modo a conseguir uma 

amostra homogénea, recolhida para sacos de plástico. Paralelamente, recolheu-se um 

exemplar de cada espécie infestante, identificado e individualmente ensacado. As amostras 

eram transportadas em sacos isotérmicos e posteriormente mantidas no frigorífico até à 

observação da acarofauna à lupa binocular. 

Ambas as páginas das folhas de morangueiro e de cada infestante foram observadas à 

lupa, com uma ampliação máxima de 50x. De acordo com as características morfológicas 

observáveis, efectuava-se uma identificação preliminar dos ácaros, geralmente ao nível da 

família e, excepcionalmente, do género e da espécie, respectiva contagem e recolha. 

A captura dos ácaros realizou-se com o auxílio de agulhas apropriadas e pincéis muito 

finos, paras vidros de relógio com líquido de clarificação, com a seguinte composição 

(Ferreira, 1978): 

 

Fenol líquido                                               4,0 cm3 

Solução de ácido láctico                           12,0 cm3  

Ácido clorídrico                                           0,7 cm3 

Resorcinol                                                   0,5 g 
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A preparação em lâminas de vidro, para observação microscópica, era precedida pelo 

aquecimento dos ácaros na solução referida, até se tornarem suficientemente transparentes. 

Eram, então, transferidos para as lâminas, com uma gota de meio permanente, com a 

seguinte composição (Ferreira, 1978): 

 

Goma arábica em pó                                    5,0 g 

Sacarose                                                      5,0 g 

Hidrato de cloral                                         70,0 g 

Iodeto de potássio                                        2,0 g 

Iodo                                                              2,0 g 

Formol a 25 %                                              7,9 cm3 

 

À lupa e com o auxílio de agulhas apropriadas, os exemplares eram dispostos na lâmina 

em posição adequada ao posterior estudo sistemático, dorsal ou ventralmente, e com os 

apêndices bem separados e esticados. Em seguida colocava-se a lamela, lentamente, de 

forma a não os deslocar nem formar bolhas de ar. 

Cada lâmina era etiquetada, constando o local e datas de colheita e preparação, nome 

do colector, nome da espécie vegetal hospedeira, número de exemplares, sexo ou estado 

de desenvolvimento e número de registo. Após a secagem ao ar, eram seladas com verniz 

incolor, pela periferia da lamela. 

Após a identificação ao microscópio, registavam-se nas lâminas os dados taxonómicos, 

data da identificação e nome do identificador, ficando estas arquivadas, em caixas, na 

Acaroteca da Unidade de Investigação de Protecção de Plantas do INIA, Oeiras. 

 

 

3.3.3 Análise de dados 

 

Para a avaliação da importância das infestantes efectuou-se o cálculo das frequências 

absoluta e relativa e da abundância média.  

As frequências absolutas e relativas expressam, respectivamente, o número e 

percentagem de presenças de cada espécie nos levantamentos florísticos.  

A abundância média (Am) de cada espécie inventariada é obtida a partir dos coeficientes 

de abundância da escala de Barralis, do seguinte modo: 

 
54321
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em que n1, n2, n3, n4 e n5 correspondem ao número de levantamentos nos quais a espécie 

apareceu, aos quais se atribui o coeficiente 1, 2, 3, 4 e 5. O coeficiente 5 subestima a 

abundância média quando o número de uma espécie ultrapassa os 100 pés/m2 

(Vasconcelos, 1984). 

Para avaliação da importância dos ácaros da cultura, além da análise qualitativa, foi 

efectuada, também, a análise quantitativa, nas folhas de morangueiro, tendo sido observada 

a sua abundância e flutuação populacional.  

Nas infestantes, simultaneamente à análise qualitativa, foi obtida a sua frequência e 

importância relativa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Infestantes na cultura do morangueiro 

 

As infestantes são um dos principais inimigos da cultura do morango, pelo que a adopção 

de meios de luta que visem a sua gestão é uma prática generalizada por parte dos 

agricultores. O conhecimento da vegetação infestante da cultura constitui, então, uma etapa 

essencial no estabelecimento de boas práticas agrícolas. 

No controlo das infestantes da cultura do morango, a monda manual pode ter cabimento 

como meio de luta, apesar do seu elevado custo, a que se pode e deve muitas vezes 

recorrer, desde que os seus custos sejam compensados. Foi o que aconteceu, uma vez que 

a monda mecânica não é viável no sistema cultural praticado e os herbicidas homologados 

em Portugal para a cultura parecerem insuficientes e pouco eficazes.  

 

 

4.1.1 Inventários e elenco florístico 

 

A partir dos inventários efectuados nas parcelas de morangueiro, em ar livre, foram 

identificadas 33 espécies de infestantes (Anexos 7 e 8), pertencentes a 19 famílias e 29 

géneros, representados no Quadro 4. 

As famílias predominantes foram Asteraceae, com sete espécies (21,2%), seguindo-se 

Poaceae, com quatro espécies (12,1%). Este conjunto representa 33,3% do total das 

espécies inventariadas (Quadro 4 e Figura 5). 

Nas parcelas de morangueiro em túnel foram identificadas 18 espécies de infestantes 

(Anexos 7 e 8), pertencentes a 11 famílias e 16 géneros (Quadro 4). A família predominante 

foi Asteraceae, com quatro espécies (22,2%) (Quadro 4 e Figura 6). 

Verificou-se uma grande diversidade taxonómica, tendo-se constatado que a família 

predominante nas duas modalidades foi a Asteraceae, o que também se veio a verificar 

relativamente ao número de géneros (Quadro 4, Figuras 7 e 8). Este facto pode ser 

resultado das Asteráceas serem favorecidas pelos meios de dispersão que utilizam (Maillet, 

1981). 
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Quadro 4 – Representatividade do número de géneros e espécies inventariados por família, 
na cultura do morangueiro em ar livre e túnel (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Família Género (n.º) Espécie (n.º) Espécie (%) 

 Ar livre Túnel Ar livre Túnel Ar livre Túnel 

Amaranthaceae 1 1 2 2 6,1       11,1 

Asteraceae 6 4 7 4       21,2       22,2 

Boraginaceae 1 - 1 - 3,0 5,6 

Caryophllaceae 1 - 1 - 3,0 5,6 

Chenopodiaceae 1 1 1 1 3,0 5,6 

Convolvulaceae 1 1 1 1 3,0 5,6 

Cyperaceae 1 1 2 1 6,1       11,1 

Fabaceae 1 - 1 - 3,0 5,6 

Geraniaceae 2 - 2 - 6,1 5,6 

Lamiaceae 1 - 1 - 3,0       11,1 

Malvaceae 1 1 1 1 3,0       11,1 

Oxalidaceae 1 - 1 - 3,0       11,1 

Poaceae 4 2 4 2       12,1       22,2 

Polygonaceae 1 1 1 1 3,0 5,6 

Primulaceae 1 1 1 1 3,0 5,6 

Portulacaceae 1 - 1 - 3,0 5,6 

Scrophulariaceae 1 - 1 - 3,0 5,6 

Solanaceae 2 2 2 2 6,1       11,1 

Urticaceae 1 1 2 2 6,1 5,6 

Total       29      16        33       18     100,0   100,0 

 

Assim, em ar livre, a família Asteraceae englobou seis géneros, seguindo-se Poaceae, 

com quatro géneros (Quadro 4 e Figura 7), perfazendo um total de 34,5% dos géneros 

inventariados.  

Em túnel, a família Asteraceae apresentou quatro géneros, seguindo-se Poaceae e 

Solanaceae, cada uma com dois géneros (Quadro 4 e Figura 8), representando em conjunto 

50% dos géneros inventariados. 

Os géneros mais representativos, com maior número de espécies, no conjunto das 

infestantes inventariadas, foram Amaranthus L., Sonchus L., Cyperus L. e Urtica L., com 

duas espécies cada. 
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Figura 5 - Distribuição percentual das 
infestantes, segundo as famílias, na 
cultura do morangueiro em ar livre 
(Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Figura 8 – Número de géneros de 
cada família, nas infestantes da cultura 
de morangueiro em túnel (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Figura 6 - Distribuição percentual das 
infestantes, segundo as famílias, na 
cultura do morangueiro em túnel (Frade 
de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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As espécies encontradas pertencem a três tipos fisionómicos, terófitos, criptófitos e 

hemicriptófitos, predominando, nas duas modalidades, ar livre e túnel, os terófitos (Figuras 9 

e 10). Estes estão mais adaptados às variações das condições culturais, como mobilizações 

e rega (Grime, 1974; Vasconcelos, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do total de espécies inventariadas predominaram as espécies anuais, seguidas das 

vivazes e bienais (Figuras 11 e 12). Provavelmente porque muitas plantas anuais têm 

capacidade de germinar e florescer em diferentes épocas durante o ano (Silva, 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Avaliação da importância relativa das infestantes 

 

No Quadro 5 constam as frequências absolutas, frequências relativas e abundância 

média das espécies inventariadas nas parcelas de morangueiro em ar livre e em túnel.  

Figura 9 - Distribuição dos tipos 
fisionómicos das infestantes na cultura 
do morangueiro em ar livre (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Figura 12 – Distribuição dos tipos 
biológicos das infestantes na cultura 
do morangueiro em túnel (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Figura 11 - Distribuição dos tipos 
biológicos das infestantes na cultura 
do morangueiro em ar livre (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Figura 10 – Distribuição dos tipos 
fisionómicos das infestantes na cultura 
do morangueiro em túnel (Frade de 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Quadro 5 – Frequência absoluta, frequência relativa (%) e abundância média das espécies 
inventariadas, na cultura do morangueiro em ar livre e túnel (Frade de Baixo, Alpiarça) 
(2008-2009). (- = táxone ausente). 

 

Espécie 

 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Abundância 
média 

Ar 
livre 

Túnel Ar 

livre 

Túnel Ar 

livre 

Túnel 

Amaranthus albus L. 3 6  37,5  75,0 0,83 0,83 

Amaranthus retroflexus L. 6 8  75,0   100,0 0,83 0,88 

Anagallis arvensis L. var. arvensis 5 3  62,5  37,5 0,50 0,50 

Arctotheca calendula (L.) Levyns 6 7  75,0  87,5 4,50 1,21 

Chamaemelum mixtum (L.) All. 5 -  62,5 - 0,50 - 

Chenopodium album L. 8 8   100,0   100,0 1,00 0,75 

Convolvulus arvensis L. 8 8   100,0   100,0 6,38 3,75 

Conyza albida Sprengel 7 8  87,5   100,0 0,50 0,50 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 8 -   100,0 - 0,50 - 

Cyperus esculentus L. 6 -  75,0 - 0,50 - 

Cyperus rotundus L. 8 8   100,0   100,0 0,50 1,25 

Datura stramonium L. 5 8  62,5   100,0 0,90 1,25 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 4 6  50,0  75,0 0,50 1,33 

Erodium malacoides (L.) L' Hér. 5 -  62,5 - 0,70 - 

Geranium molle L. 4 -  50,0 - 1,00 - 

Heliotropium europaeum L. 5 -  62,5 - 0,50 - 

Lamium amplexicaule L. 4 -  50,0 - 1,00 - 

Lavatera cretica L. 8 8   100,0   100,0 0,50 0,50 

Lolium rigidum Gaudin 6 -  75,0 - 0,50 - 

Oxalis pes-caprae L. 4 -  50,0 - 1,00 - 

Poa annua L. 8 8   100,0   100,0 0,63 0,50 

Polygonum aviculare L. 4 5  50,0  62,5 0,50 0,70 

Portulaca oleracea L. 4 -  50,0 - 1,25 - 

Senesio jacobae L. 4 5  50,0  62,5 0,50 0,50 

Solanum nigrum L. 5 8  62,5   100,0 1,10 1,25 

Sonchus asper (L.) Hill 7 -  87,5 - 0,50 - 

Sonchus oleraceus L. 6 -  75,0 - 0,67 - 

Stellaria media (L.) Vill. 8 -   100,0 - 0,88 - 

Urtica urens L. 8 8   100,0   100,0 0,88 0,88 

Urtica membranacea Poiret. 8 8   100,0   100,0 2,00    5,00 

Veronica persica Poiret 5 -  62,5 - 0,50 - 

Vicia sativa L.  5 -  62,5 - 0,90 - 

Xanthium strumarium L. 5 8  62,5   100,0 0,70 0,75 
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A diversidade de plantas infestantes encontrada na cultura do morango está de acordo 

com o referido por Andrade et al. (2005). A modalidade ar livre apresentou maior diversidade 

florística, 33 espécies, do que a modalidade túnel, 18 espécies. As infestantes que 

ocorreram em túnel também ocorreram em ar livre. A menor diversidade de espécies 

infestantes da cultura em túnel pode ser justificada pelas diferentes condições edafo-

climáticas. 

As infestantes comuns às duas modalidades foram Amaranthus albus L., Amaranthus 

retroflexus L., Anagallis arvensis L. var. arvensis, Arctotheca calendula (L.) Levyns, 

Chenopodium album L., Convolvulus arvensis L., Conyza albida Sprengel, Cyperus rotundus 

L., Datura stramonium L., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Lavatera cretica L., Poa 

annua L., Polygonum aviculare L., Senesio jacobae L., Solanum nigrum L., Urtica urens L., 

Urtica membranacea Poiret. e Xanthium strumarium L., apesar de apresentarem diferentes 

frequências e abundância média. 

A presença das espécies Amaranthus spp., Chenopodium album e Solanum nigrum pode 

dever-se às adubações azotadas efectuadas na cultura, que parecem favorecer o seu 

desenvolvimento, pelo que deverão ser moderadas (Zaragoza et al., 1999). O mesmo se 

pode dizer de Urtica membranacea. 

As espécies Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon (L.) Pers., 

Cyperus rotundus, Lavatera cretica, Poa annua, Stellaria media (L.) Vill., Urtica urens e 

Urtica membranacea estiveram sempre presentes nos inventários efectuados em ar livre.  

Em túnel, as espécies Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Convolvulus 

arvensis, Conyza albida, Cyperus rotundus, Datura stramonium, Lavatera cretica, Poa 

annua, Solanum nigrum, Urtica urens, Urtica membranacea e Xanthium strumarium foram as 

mais frequentes (frequência relativa 100%). 

Não é só a presença da infestante que determina a sua importância, é necessário 

apreciar a sua abundância. Esta foi geralmente baixa nas duas modalidades em estudo.  

Das infestantes mais frequentes (frequência ≥75%), as mais abundantes, em ar livre e 

túnel, foram Convolvulus arvensis e Urtica membranacea. Arctotheca calendula foi também 

das mais abundantes em ar livre. 

A presença da Arctotheca calendula na cultura de morangueiro, espécie típica de 

substratos arenosos, não é de estranhar, na medida que se faz, quase sempre, em solos de 

textura arenosa e franco-arenosos. 
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4.2 Ácaros no morangueiro e infestantes 

 

 

4.2.1 Acarofauna no morangueiro e dinâmicas populacionais 

 

Nos campos de morangueiro em estudo foram identificadas sete espécies de ácaros 

(Quadro 6), sendo duas fitófagas, três predadoras e duas consideradas indiferentes. Outros 

ácaros, de menor importância, foram também encontrados, como Acaridae e Ameroseiidae. 

 

Quadro 6 - Acarofauna na cultura do morangueiro nas cultivares „Splendor‟ e „Camarosa‟ 
em ar livre e túnel (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

 

Família e espécie 

 

‘Splendor’ ‘Camarosa’ 

Ar livre Túnel Ar livre Túnel 

Fitófagos     

   Tetranychidae     

       Panonychus ulmi (Koch)   x  

       Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) x x x x 

Predadores     

   Phytoseiidae     

      Amblyseius barkeri (Hughes) x x   

      Amblyseius californicus (McGregor) x x x x 

      Amblyseius stipulatus Athias-Henriot    x 

Indiferentes     

   Tydeidae     

      Afrotydeus kenyensis Baker*   x x 

       Orthotydeus californicus (Banks)  x x  

* Espécie nova para o País. 

 

A maior diversidade de espécies de ácaros foi verificada na cv. „Camarosa‟, em especial 

na modalidade de ar livre. 

A espécie fitofaga Tetranychus cinnabarinus e a espécie predadora Amblyseius 

californicus foram comuns às cultivares „Splendor‟ e „Camarosa‟, tanto na modalidade de ar 

livre com em túnel. 

Na cv. „Camarosa‟, em ar livre, identificou-se outra espécie fitófaga, Panonychus ulmi 

(Koch), e em túnel foi identificada a espécie predadora Amblyseius stipulatus Athias-Henriot. 
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Na cv. „Splendor‟ identificou-se, nas duas modalidades, a espécie predadora Amblyseius 

barkeri (Hughes). 

A espécie indiferente Afrotydeus kenyensis Baker, identificada pela primeira vez para o 

País, foi detectada na cv. „Camarosa‟, em túnel e em ar livre. 

A espécie indiferente Orthotydeus californicus (Banks) foi identificada na cv. „Splendor‟ 

em túnel e na cv. „Camarosa‟ em ar livre.  

Phytonemus pallidus não foi encontrado nas parcelas em estudo, o que já tinha sido 

verificado por Ferreira (2005b), nas zonas de Almeirim e Caldas da Rainha. 

Além da análise qualitativa, foi efectuada, também, a análise quantitativa dos ácaros, nas 

folhas de morangueiro, tendo sido observada a sua abundância (Anexos 9, 10, 11 e 12) e a 

flutuação populacional da espécie e famílias mais significativas (Tetranychus cinnabarinus, 

Phytoseiidae e Tydeidae), ao longo de oito meses (Figuras 13, 14, 15 e 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Flutuação das populações de ácaros em morangueiro da cultivar „Splendor‟ em 
ar livre (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Figura 14 - Flutuação das populações de ácaros em morangueiro da cultivar „Splendor‟ em 
túnel (Frade de Baixo, Alpiarça (2008-2009). 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Flutuação das populações de ácaros em morangueiro da cultivar „Camarosa‟ em 
ar livre (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Figura 16 – Flutuação das populações de ácaros em morangueiro da cultivar „Camarosa‟ 
em túnel (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

 

 

O ácaro fitófago mais importante, muito polífago, foi o aranhiço-vermelho-comum ou 

ácaro-carmim, Tetranychus cinnabarinus, uma vez que o aranhiço-vermelho ou aranhiço-

vermelho-da-macieira, Panonychus ulmi, teve presença vestigial apenas na cv. „Camarosa‟ 

em ar livre, o que pode dever-se, possivelmente, à proximidade de árvores de fruto, 

nomeadamente de macieiras. Panonychus ulmi é um dos ácaros fitófagos mais importantes 

das pomóideas em Portugal, em especial macieira (Ferreira, 1988). Ambas as espécies já 

tinham sido identificadas no País na cultura do morangueiro (Ferreira, 2005a).  

Os tetraniquídeos são, geralmente, tecedores de teias, que retêm humidade e asseguram 

protecção contra os factores ambientais, os predadores e os tratamentos. Hibernam no 

estado de fêmea, em restos da cultura ou, em actividade lenta, na vegetação espontânea. 

Têm grande capacidade de multiplicação em condições ambientais favoráveis, como sejam 

temperatura alta, com o óptimo a rondar os 30 ºC (Ferreira, 2005a, 2005b). 

Os sintomas observados na cultura, associados aos tetraniquídeos, foram descolorações 

pontilhadas nas folhas, bronzeamento e aspecto crestado (Figura 17). 
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                               Figura 17 – Sintomas iniciais causados por Tetranychus 
                               cinnabarinus (Boisduval) em morangueiro. 
 

 
Tetranychus cinnabarinus foi predominante em túnel (Figuras 14 e 16), o que está de 

acordo com o referido por Ferreira (2005a, 2005b). O mesmo se pode dizer das espécies 

predadoras, pois as condições de cultura protegida são mais propícias ao desenvolvimento 

destes ácaros. 

A presença de Amblyseius californicus (Figura 18) nas condições de túnel e ar livre 

confirma a sua preferência pelas regiões de clima mediterrânico e também pelas culturas 

herbáceas. É uma espécie muito activa, parcialmente monófaga, com preferência por 

Tetranychus spp., ainda que possa sobreviver com outros alimentos, parecendo tolerar altas 

temperaturas (Ferreira, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18 – Fêmea de Amblyseius californicus (McGregor). 
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Amblyseius barkeri e Ambyseius stipulatus, ainda que identificados noutros hospedeiros, 

são agora referidos pela primeira vez, na cultura do morangueiro, em Portugal. 

Amblyseius barkeri, espécie que apresenta menor polifagia, frequente em plantas 

herbáceas, é de considerar, não só na limitação de ácaros fitófagos, nomeadamente 

tetraniquídeos, como na limitação de tripes. Amblyseius stipulatus, espécie muito polífaga e 

de grande representatividade no País, atendendo à área de ocorrência, parece ser sensível 

a temperaturas altas e baixas humidades (Ferreira, 2000). 

É de salientar que as populações predadoras acompanharam as fitófagas. Em ambas, os 

aumentos populacionais coincidiram com a subida da temperatura média do ar em 

Março/Abril. Os decréscimos populacionais verificados em Abril/Maio coincidiram com os 

tratamentos com acaricidas.  

A limitação dos ácaros fitófagos através da aplicação de acaricidas é dificultada pelo 

facto da colheita dos frutos ser realizada com muita frequência e o produto, quase sempre, 

consumido em fresco. Há necessidade de aplicação de produtos de baixa toxicidade e com 

intervalo de segurança curto.  

Deve ser dada prioridade à luta biológica no combate aos ácaros fitófagos, através da 

limitação natural, preservando e fomentando os auxiliares, fundamentalmente fitoseídeos, 

pela selecção de pesticidas com menor toxidade ou recorrendo ao tratamento biológico. 

Relativamente aos ácaros indiferentes, em geral pouco representados nas culturas 

herbáceas (Ferreira & Carmona, 1994, 1995), os tideídeos surgiram em pequeno número. 

São, no entanto, importantes no equilíbrio populacional, pois podem constituir presas 

alternativas para os predadores. Em Portugal, Amblyseius stipulatus é referido como 

associado ao maior número de espécies de ácaros indiferentes (Ferreira, 2000). 

 

 

4.2.2 Acarofauna nas infestantes 

 

Das 33 espécies infestantes inventariadas nas parcelas em estudo, 19 eram hospedeiras 

de ácaros com interesse agrícola, num total de 12 famílias botânicas. As famílias mais 

representativas foram Asteraceae, com cinco espécies, Amaranthaceae, Solanaceae e 

Geraniaceae, com duas espécies cada (Quadro 7 e Figura 19). 

De acordo com diversos autores (Lozzia & Rgamonti, 1998; Raposo, 2000; Marques, 

2001; Raposo et al., 2001; Marques et al., 2005; Martinho, 2005; Martinho et al., 2005; 

Maurício, 2005) a estrutura e morfologia das folhas, com nervação pronunciada, indumento 

com pêlos e cheiro característico, proporcionam um microclima favorável ao 

desenvolvimento biológico, o que justifica a importância das infestantes pertencentes à 
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família Asteraceae como hospedeiras de ácaros. A necessidade de abrigo será um factor 

preferencial na escolha da planta hospedeira. No decorrer do trabalho foram detectados 

pouco ácaros em monocotiledóneas. 

Foi grande a diversidade de ácaros nas infestantes, os mais importantes pertencem às 

famílias Eriophyidae, Tetranychidae, Phytoseiidae e Tydeidae. No entanto, foram detectados 

outros táxones, com menor importância, sendo alguns formas jovens e constituindo 

pequenos efectivos populacionais, como Tarsonemus sp., Acaridae, Ascidae, Pyemotidae.  

 

Quadro 7 - Infestantes hospedeiras de ácaros na cultura do morangueiro (Frade de Baixo, 
Alpiarça) (2008-2009). 

Família Espécie 

Amaranthaceae Amaranthus albus, Amaranthus retroflexus 

Asteraceae Arctotheca calendula, Conyza albida, Senecio 

jacobaea, Sonchus oleraceus, Xanthium 

strumarium 

Boraginaceae Heliotropium europaeum 

Chenopodiaceae Chenopodium album 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis 

Fabaceae Vicia sativa 

Geraniaceae Geranium molle, Erodium malacoides 

Malvaceae Lavatera cretica 

Poaceae Echinocloa crus-galli  

Primulaceae Anagallis arvensis var. arvensis 

Solanaceae Datura stramonium, Solanum nigrum 

Urticaceae Urtica urens 

 

Nas infestantes foram identificadas 12 espécies de ácaros, sete fitófagas, quatro 

predadoras e uma indiferente (Quadro 8). Nas infestantes presentes na cv. „Splendor‟ foram 

identificadas, em ar livre, seis espécies fitófagas, Aceria elacanthi Keifer, Tetranychus 

cinnabarinus, Tetranychus evansi Baker & Pritchard, Tetranychus ludeni Zacher, 

Tetranychus turkestani e Tetranychus urticae Koch, e quatro espécies predadoras, 

Amblyseius californicus, Amblyseius stipulatus, Phytoseiulus persimilis e Typhlodromus recki 

Wainstein, e em túnel, cinco fitófagas, Aculops lycopersici (Massee), Tetranychus 



33 

 

cinnabarinus, Tetranychus evansi, Tetranychus ludeni e Tetranychus turkestani, e duas 

predadoras, Phytoseiulus persimilis e Typhlodromus recki. 

Nas infestantes da cv. „Camarosa‟ foram identificadas, em ar livre, três espécies fitófagas, 

Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus evansi e Tetranychus ludeni, duas predadoras, 

Amblyseius californicus e Phytoseiulus persimilis, e uma indiferente, Orthotydeus 

californicus, e em túnel, cinco fitófagas, Aceria elacanthi, Tetranychus cinnabarinus, 

Tetranychus evansi, Tetranychus ludeni e Tetranychus turkestani, e três predadoras, 

Amblyseius californicus, Phytoseiulus persimilis e Typhlodromus recki. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Representatividade das famílias de infestantes hospedeiras de ácaros na 
cultura do morangueiro (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009).  

 

As infestantes podem constituir foco de infestação de ácaros fitófagos, mas são também 

um repositório de ácaros predadores, principalmente de fitoseídeos. 

Somente três espécies de ácaros, encontrados nas infestantes, foram também 

identificadas na cultura, Tetranychus cinnabarinus, Amblyseius californicus e Orthotydeus 

californicus (Quadros 6 e 8).  

As infestantes na cv. „Splendor‟ apresentaram maior diversidade acarológica do que as 

pesentes na cv. „Camarosa‟ (Quadros 8, 9, 10, 11 e 12). Por outro lado, a modalidade ar 

livre apresentou maior diversidade de espécies infestantes hospedeiras de ácaros (Quadro 9 

e 11). 
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Quadro 8 - Acarofauna nas infestantes da cultura do morangueiro nas cultivares „Splendor‟ 
e „Camarosa‟ em ar livre e túnel (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

Família e espécie 

‘Splendor’ ‘Camarosa’ 

Ar livre Túnel Ar livre Túnel 

Fitófagos     

   Eriophyidae      

      Aceria elacanthi Keifer x   x 

      Aculops lycopersici (Massee)  x   

   Tetranychidae     

       Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) x
1
 x

1
 x

1
 x

1
 

       Tetranychus evansi Baker & Pritchard x x x x 

       Tetranychus ludeni Zacher x x x x 

       Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski x x  x 

       Tetranychus urticae Koch x    

Predadores     

   Phytoseiidae     

      Amblyseius californicus (McGregor) x
1
  x

1
 x

1
 

      Amblyseius stipulatus Athias-Henriot x    

      Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot x x x x 

      Typhlodromus recki Wainstein x x  x 

Indiferentes     

   Tydeidae     

     Orthotydeus californicus (Banks)    x
1
  

1 Espécies também identificadas na cultura. 

 

Em qualquer das modalidades o número de espécies de ácaros fitófagos presente nas 

infestantes foi superior ao de predadores (Quadros 8, 9, 10, 11 e 12). 

Na generalidade das infestantes predominaram tetraniquídeos e fitoseídeos. Destacou-se 

Tetranychus cinnabarinus, presente em maior número de espécies vegetais (15). As 

espécies predadoras que estiveram presentes em maior número de infestantes foram 

Phytoseiulus persimilis (sete) e Amblyseius californicus (quatro) (Quadros 9, 10, 11 e 12). 
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Entre as diversas espécies de ácaros tetraniquídeos encontradas nas infestantes, 

Tetranychus cinnabarinus e Tetranychus turkestani, este vulgarmente designado por 

aranhiço-do-morangueiro, são as principais pragas do morangueiro em Portugal (Ferreira, 

2005a, 2005b). Foram identificadas, ainda, mais três espécies, Tetranychus evansi, 

Tetranychus ludeni e Tetranychus urticae, que podem ser encontradas em morangueiro 

(Ferreira, 2005a e Ferreira & Sousa, in publ.), mas não constituíram problema. Tetranychus 

evansi (Figura 20), embora polífago, prefere solanáceas, tendo sido encontrado em maiores 

quantitativos em Solanum nigrum (Quadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 20 – População de Tetranychus evansi Baker & 
                               Pritchard em Solanum nigrum L. 
 

 

Relativamente aos fitoseídeos, a principal família de ácaros predadores, com importância 

em luta biológica e protecção integrada, evidenciaram-se duas espécies nas infestantes, 

Amblyseius californicus e Phytoseiulus persimilis, tendo sido a primeira também identificada 

na cultura (Quadros 6, 8, 9, 10, 11 e 12).  

Amblyseius californicus pode ser considerado predador de protecção e Phytoseiulus 

persimilis predador de limpeza, manifestando-se este nas populações de Tetranychus spp. 

já instaladas (Ferreira 2005a; Cecílio et al., 2005). Foram identificados, ainda, Amblyseius 

stipulatus e Typhlodromus recki (Quadros 8, 9, 10, 11 e 12). 

 

 

 

 



36 

 

Quadro 9 – Relacionamento entre ácaros e infestantes na cultura do morangueiro da 
cultivar „Splendor‟ em ar livre, com indicação da frequência e importância relativa (gradação 
de cores) (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009).  
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Amaranthus albus  

       

 

   
Amaranthus retroflexus 

       

 

   
Arctotheca calendula  

       

 

   
Chenopodium album  

       

 

   
Convolvulus arvensis 

       

 

   
Datura stramonium  

       

 

   
Erodium malacoides  

       

 

   
Geranium molle  

       

 

   
Heliotropium europaeum  

       

 

   
Lavatera cretica  

       

 

   
Sonchus oleraceus  

       

 

   
Solanum nigrum  

       

 

   
Vicia sativa  

       

 

            * fitófago, ** predador 
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Quadro 10 – Relacionamento entre ácaros e infestantes na cultura do morangueiro da 
cultivar „Splendor‟, em túnel, com indicação da frequência e importância relativa (gradação 
de cores) (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Infestante 

 

       
Amaranthus albus 

        
Arctotheca calendula 

        
Chenopodium album 

        
Convolvulus arvensis 

        
Conyza albida 

        
Datura stramonium 

        
Echinochloa crus-galli 

        
Lavatera cretica 

        
Solanum nigrum 

        
Urtica urens 

        
Xanthium strumarium 

                      * fitófago, ** predador 
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Quadro 11 – Relacionamento entre ácaros e infestantes na cultura do morangueiro da 
cultivar „Camarosa‟ em ar livre, com indicação da frequência e importância relativa 
(gradação de cores) (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Amaranthus albus  

       
Chenopodium album  

       
Convolvulus arvensis  

       
Datura stramonium  

       
Heliotropium europaeum  

       
Lavatera cretica  

       
Senesio jacobaea  

       
Sonchus oleraceus  

       
Solanum nigrum  

       
Urtica urens  

       
Vicia sativa  

                       * fitófago, ** predador, *** indiferente 

 

 



39 

 

Quadro 12 – Relacionamento entre ácaros e infestantes na cultura do morangueiro da 
cultivar „Camarosa‟ em túnel, com indicação da frequência e importância relativa (gradação 
de cores) (Frade de Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 
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Infestante 
  

                

Amaranthus albus 

         
Amaranthus retroflexus 

         
Anagallis arvensis var. arvensis 

         
Chenopodium album 

         
Convolvulus arvensis 

         
Conyza albida 

         
Datura stramonium 

         
Lavatera cretica 

         
Solanum nigrum 

         
Urtica urens 

         
Xanthium strumarium 

                      * fitófago, ** predador 
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As mais importantes espécies infestantes hospedeiras de ácaros fitófagos foram Datura 

stramonium (Figura 21), Lavatera cretica (Figura 22) e Solanum nigrum (Figura 23). A 

malvácea Lavatera cretica foi, também, a mais importante infestante hospedeira de ácaros 

predadores, Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus recki e Amblyseius californicus, em 

especial os dois primeiros. Tetranychus cinnabarinus foi o tetraniquídeo mais frequente e 

abundante nas três espécies vegetais, nomeadamente Lavatera cretica, evidenciando-se a 

associação entre o fitófago e seus predadores (Quadros 9, 10, 11 e 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 21 - Datura stramonium L. na cultura do morangueiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 22 – Lavatera cretica L. na cultura do morangueiro. 
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  Figura 23 – Solanum nigrum L. na cultura do morangueiro. 
 

 

Os ácaros fitófagos encontrados nas infestantes, mas que não se desenvolvem em 

morangueiro, podem constituir presas alternativas para os ácaros predadores. O mesmo se 

pode dizer para os ácaros indiferentes, como Orthotydeus californicus (Quadros 8 e 11). 

Aculops lycopersici, espécie monófaga, com preferência por solanáceas, (Ferreira & 

Carmona, 1995; Raposo, 2000; Raposo et al., 2001; Marques, 2001; Marques et al., 2005; 

Martinho, 2005; Martinho et al., 2005; Ferreira, 2006; Pereira, 2005; Pereira et al., 2006; 

Maurício, 2005; Maurício et al., 2009), surgiu em Solanum nigrum (Quadro 10).  

Aceria elacanthi, identificada apenas em Lavatera cretica (Quadro 9 e 12), apresenta 

também especificidade alimentar, estando associada a malváceas (Carmona & Dias, 1996; 

Martinho, 2005; Martinho et al., 2005; Maurício, 2005; Maurício et al., 2009). 

Contrariamente à utilidade que algumas infestantes podem ter nas vinhas e pomares 

(Raposo, 2000; Raposo et al., 2001; Marques 2001; Marques et al., 2005; Pereira, 2005; 

Pereira et al., 2006; Maurício, 2005; Maurício et al., 2009), do ponto vista acarológico, 

parecem, em geral, ser indesejáveis em morangueiro, o mesmo acontece em tomateiro 

(Martinho, 2005; Martinho et al., 2005), devendo estar-se atento, pois os ácaros fitófagos 

estão associados a maior número de hospedeiros que os predadores, surgindo com maior 

frequência e abundância. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

As 33 espécies infestantes inventariadas na cultura do morangueiro, nas duas 

modalidades, ar livre e túnel, distribuíram-se por 19 famílias e 29 géneros. Em ambas as 

modalidades, a família Asteraceae foi a que compreendeu o maior número de espécies. 

Na cultura em ar livre a diversidade florística foi maior do que em túnel. No conjunto dos 

oito inventários registaram-se 33 espécies na cultura ao ar livre e 18 espécies em túnel.  

Os géneros mais representativos, com o maior número de espécies, foram Amaranthus, 

Sonchus e Cyperus, com duas espécies cada. 

Registou-se uma predominância dos terófitos, quer ao ar livre quer em túnel, mas a 

espécie mais abundante foi o criptófito Convolvulus arvensis. Do total das espécies 

inventariadas predominaram as anuais, seguidas das vivazes e bienais. 

Algumas infestantes estiveram presentes em todos os inventários, como Chenopodium 

album, Convolvulus arvensis, Cyperus rotundus, Lavatera cretica, Poa annua, Urtica urens e 

Urtica membranacea, nas duas modalidades, Cynodon dactylon e Stellaria media, em ar 

livre, e Amaranthus retroflexus, Conyza albida, Datura stramonium, Solanum nigrum e 

Xanthium strumarium, em túnel. 

Arctotheca calendula foi das espécies mais abundantes em ar livre, tal como Convolvulus 

arvensis. Esta foi, também, a espécie mais abundante em túnel. 

Em morangueiro foram identificadas sete espécies de ácaros: duas fitófagas, três 

predadoras e duas indiferentes. 

A espécie fitófaga Tetranychus cinnabarinus e a espécie predadora Amblyseius 

californicus foram comuns às cultivares „Splendor‟ e „Camarosa‟, tanto na modalidade de ar 

livre como em túnel. 

Os maiores níveis populacionais foram de Tetranychus cinnabarinus, principalmente na 

modalidade em túnel, tendo as espécies predadores acompanhado as suas populações. 

Das 33 espécies infestantes inventariadas, 19 eram hospedeiras de ácaros com interesse 

agrícola, num total 12 famílias botânicas, sendo a família Asteraceae a mais representativa. 

Nas infestantes foram identificados 12 espécies ácaros, sete fitófagas, quatro predadoras 

e uma indiferente. Predominaram tetraniquídeos e fitoseídeos. Destacou-se Tetranychus 

cinnabarinus, presente em maior número de espécies vegetais. As espécies predadoras que 

estiveram presentes em maior número de infestantes foram Phytoseiulus persimilis e 

Amblyseius californicus.  
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As infestantes na cv. „Splendor‟ apresentaram maior diversidade acarológica do que as 

presentes na cv. „Camarosa‟. 

A cultura ao ar livre foi a que apresentou maior diversidade de espécies infestantes 

hospedeiras de ácaros. 

As mais importantes espécies infestantes hospedeiras de ácaros fitófagos foram Datura 

stramonium, Lavatera cretica e Solanum nigrum. Tetranychus cinnabarinus foi o 

tetraniquídeo mais frequente e abundante nas três espécies vegetais, nomeadamente 

Lavatera cretica. Esta espécie foi, também, a mais importante hospedeira de ácaros 

predadores, Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus recki e Amblyseius californicus, em 

especial os dois primeiros. 

Algumas espécies de ácaros encontrados nas infestantes foram também identificadas 

nas plantas de morangueiro, como Tetranychus cinnabarinus, Amblyseius californicus e 

Orthotydeus californicus. 

Entre as diversas espécies de ácaros tetraniquídeos encontradas nas infestantes, 

Tetranychus cinnabarinus e Tetranychus turkestani são importantes por poderem constituir 

pragas do morangueiro. 

Relativamente aos fitoseídeos, a principal família de ácaros predadores, com importância 

em luta biológica e protecção integrada, evidenciaram-se duas espécies nas infestantes, 

Amblyseius californicus e Phytoseiulus persimillis, associadas a Tetranychus spp. 

As espécies fitófagos encontradas nas infestantes, que não colonizam o morangueiro, 

podem ter um papel positivo como presas alternativas para os ácaros predadores, assim 

como o tideídeo identificado. 

Do ponto vista acarológico, as infestantes parecem, em geral, ser indesejáveis na cultura 

do morangueiro, pois são hospedeiras de ácaros que podem constituir pragas, 

nomeadamente Tetranychus cinnabarinus e Tetranychus turkestani. 
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Anexo 1 – Dados climáticos da Estação Meteorológica da Escola Agrícola de 
Santarém (1961-1990). 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Média Total 

Geada 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 - - 

HR9 91 88 82 77 71 69 66 67 75 81 89 90 79  

I 125,18 131,6 190,5 224,3 288,4 298,3 350,7 340,9 240,8 201,2 139,6 128,0 - 2659,4 

R 92,6 104,3 62,8 62,2 47,1 25,6 5,4 5,2 31,6 78,8 101,8 99,1  716,3 

R01 12 14 10 10 8 5 1 1 5 10 12 12 - - 

R1 10 12 8 8 6 3 1 1 4 8 10 10 - - 

R10 3 4 2 2 2 1 0 0 1 3 3 4 - - 

T 9,9 11,0 12,6 14,2 16,7 20,1 22,6 22,8 21,4 17,6 13,0 10,3 16,0 - 

T9 7,3 8,8 10,7 13,3 16,5 19,5 21,7 21,2 19,1 15,5 10,9 7,9 - - 

Tamax 18,0 20,2 23,9 26,3 30,8 35,4 37,5 38,2 35,9 30,0 23,2 19,5 - - 

Tamin -0,6 0,5 1,8 3,9 6,2 9,1 11,5 11,3 9,7 6,3 2,3 -0,4 - - 

Tmax 14,5 15,6 17,9 19,7 22,8 26,9 30,1 30,5 28,5 23,3 17,8 14,8 - - 

Tmin 5,3 6,3 7,2 8,6 10,6 13,4 15,2 15,1 14,4 11,9 8,3 5,9 - - 

vento 5,7 6,8 6,4 6,7 6,9 6,8 7,4 7,2 5,8 5,8 5,3 5,7 - - 

(Adaptado dos dados meteorológicos da Agribase, 2011). 

 

Legenda: 

 

 Geada – Número de dias de geada 

 HR9 –Valores médios de humidade relativa às 9 UTC (%) 

 I – Insolação (h) 

 R – Precipitação (mm) 

 R01 – Número de dias com precipitação superior a 0,1 mm 

 R1 – Número de dias com precipitação superior a 1,0 mm 

 R10 – Número de dias com precipitação superior a 10 mm 

 T – Temperatura do ar – Média diária (ºC) 

 T9 – Temperatura do ar – Média diária às 9 horas (ºC) 

 Tamax – Temperatura do ar – Máxima absoluta (ºC) 

 Tamin – Temperatura do ar –Mínima absoluta (ºC) 

 Tmax – Temperatuar do ar – Média das máximas (ºC) 

 Tmin – Temperatura do ar – Média das mínimas (ºC) 

 Vento – Velocidade média do vento (Km/h) 
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Anexo 2 – Cálculo do balanço hídrico e dos índices de classificação de Thornthwait. 

 

Balanço Hídrico – Escola Agrícola de Santarém (1961-1990) 

 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Evap. Potencial (ETP) 21,3 28,0 39,1 50,4 74,9 105,3 125,0 118,1 96,4 62,3 34,2 22,1 777,2 

Precipitação (R) 92,6 104,3 62,8 62,2 47,1 25,6 5,4 5,2 31,6 78,8 101,8 99,1 716,5 

R - ETP 71,3 76,3 23,7 11,8 -27,8 -79,7 -119,6 -112,9 -64,8 16,5 67,6 77,0 -60,7 

Armazenamento (A) 71,3 100,0 100,0 100,0 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 84,1 100,0   

Variação do Armazenamento (DA) 0,0 28,7 0,0 0,0 -27,8 -72,2 0,0 0,0 0,0 16,5 67,6 15,9   

Evap. Real (ETR) 21,3 28,0 39,1 50,4 74,9 97,8 5,4 5,2 31,6 62,3 34,2 22,1 472,3 

Défice de água (D) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 119,6 112,9 64,8 0,0 0,0 0,0 304,8 

Excesso de água (S) 71,3 47,6 23,7 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,2 215,4 

 

Regime térmico: 

 

 Eficiência térmica: 

  2,777ETP
 

 

 Concentração estival da eficiência térmica (CEET): 

   
%83,44100

2,777

1,1180,1253,105
100

3








ETP

ETPmeses
CEET

 

 

Regime hídrico: 

 

 Índice humidade (IHu): 



iv 

 

%71,27100
2,777

4,215
100 

ETP

S
IHu

 
 Índice de aridez (Ia): 

 
 
 

 

 Índice hídrico (IH): 

%18,422,396,071,276,0  aHuH III
 

 

De acordo com os índices atrás calculados, a classificação climática da região é: 

Sub-húmido chuvoso (C2), mesotérmico (b‟2), grande deficiência de água no Verão 

(s2), com pequena ou nula concentração estival de eficiência térmica (a‟), cuja 

fórmula é representada por: C2 b‟2 s a‟. 
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Anexo 3 - Dados climáticos relativos à região das parcelas de morangueiro durante o ano 

2009. 

Anexo 3.1 – Precipitação total (mm) 

Dias Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

1 *     30,1 3,3 0,1 1,8 0,0 0,1 

2 2,3     10,8 1,8 0,2 0,0 0,1 0,1 

3     13,1       0,1 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

4 0,3     20,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

5 0,2       3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 0,0     12,8 0,3 0,2 0,0      13,1 0,0 

7 0,0       4,2 0,0 0,7 0,1 2,3 0,0 

8 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 1,7 0,0 

9 0,0 3,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,0 

10 0,6 4,2 0,0 5,8 5,8 0,0 0,0 

11 0,0 0,0 0,0 0,9 8,1 0,0 0,1 

12 0,0 0,1 0,0 0,3 0,6 0,1 0,0 

13     12,9 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

14 0,4 0,0 0,0 2,8 0,1 0,0 0,1 

15 4,8 0,1 0,0 6,6 0,0 0,5 0,1 

16 9,9 0,0 0,0 7,1 0,0 1,4 0,0 

17 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

18 0,1 0,0 0,0 6,4 0,1 0,0 0,0 

19       4,9 0,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 

20     19,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 

21  6,7 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 

22 5,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 

23 5,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,6 

24 2,7 0,0 0,0 0,0 2,6 0,1 0,2 

25 1,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

26     10,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,1 0,0 

27 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

28 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0      14,5 0,0 

29 2,4 … 0,0 0,1 0,0 2,5 0,0 

30 0,8 … 0,0 0,1 0,0 2,9 0,0 

31     21,7 … 0,0 … 0,0 ... 0,0 

* Falta de elementos informativos.      (Adaptado dos dados meteorológicos do SNIRH, 2009). 
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Anexo 3.2 – Temperatura do ar média diária (°C) 

Dias Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

1 * 10,9 11,8 10,7 13,5 24,0 22,7 

2 13,5   8,9 10,6 12,5 17,5 21,7 22,1 

 3 12,8 10,1 10,2 12,9 20,4 20,7 22,0 

 4 10,5 10,3 12,4 13,5 21,8 19,9 22,2 

 5  9,5  8,5 12,3 14,4 21,8 19,0 21,2 

 6  8,6  7,9 12,5 13,1 21,2 15,6 19,2 

 7  8,2  6,9 13,6 12,2 19,0 16,1 19,9 

 8  5,1  7,6 13,6 11,6 16,7 17,7 20,2 

 9  2,2 12,1 12,2 12,5 15,2 16,6 22,2 

10  3,8 12,4 15,5 13,2 17,0 18,5 21,7 

11  4,4  9,9 16,3 11,4 15,8 20,0 20,2 

12  5,9  9,4 16,3 12,0 16,4 21,0 20,9 

13  8,9 10,3 17,5 13,1 14,9 23,3 23,4 

14  8,3 11,2 16,4 12,3 15,8 22,6 20,1 

15  7,4 11,3 16,0  9,7 14,3 20,8 19,6 

16  9,0 12,0 17,5 10,3 15,3 23,3 21,5 

17  7,9 11,2 19,8 12,5 16,5 23,2 21,1 

18  9,8 10,3 17,9 12,2 15,1 25,4 19,3 

19 13,3 10,0 16,8 12,1 15,4 25,7 24,0 

20 10,2  8,6 15,8 13,5 16,2 25,1 24,3 

21  5,0 10,8 15,9 14,1 17,5 25,8 23,2 

22 10,5 13,0 13,1 15,7 18,6 26,1 21,4 

23 14,4 12,1 15,2 18,5 17,6 20,3 21,1 

24 14,3 11,7 15,8 18,1 15,2 20,5 20,3 

25 12,0 11,0 17,2 14,0 16,3 20,0 21,0 

26  8,5 14,0 18,0 11,5 15,5 19,3 21,8 

27 10,3 14,3 17,3 12,6 19,1 19,5 21,7 

28 12,5 14,4 16,3 14,2 23,7 22,0 20,2 

29 14,0 … 11,3 14,8 26,4 21,3 20,6 

30 13,5 ... 11,2 14,4 26,2 22,0 21,9 

31  9,7 … 10,9 … 24,5 … 21,4 

* Falta de elementos informativos.      (Adaptado dos dados meteorológicos do SNIRH, 2009). 
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Anexo 4 – Extracto da Carta de Solos de Portugal (31-A) (Escala 1:50000), 
referente às parcelas de morangueiro (Frade Baixo, Alpiarça). 

 

 
Legenda: 

 

Fonte: Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário, 1977. 
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Anexo 5 - Relatório de análise de terra da parcela de morangueiro em ar livre 
(Frade Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

 

Parâmetros 

 

Resultados 

Interpretação 

Muito 

Baixo 

Baixo Médio Alto Muito 

Alto 

Fósforo (ppm) 295     x 

Potássio (ppm) 134    x  

Magnésio (ppm) 33  x    

Matéria orgânica (%) 1,7   x   

Textura grosseira      

pH 7   neutro   

Calcário Total (%) 0 Não 

calcário 

    

Cálcio (ppm) 675   x   

Ferro (ppm) 23  x    

Cobre (ppm) 14,4    x  

Zinco (ppm) 3,0   x   

Manganês (ppm) 8  x    

Boro (ppm) 0,47   x   

Azoto Total (%) 0,035      

Azoto Nítrico (ppm) 6,60      

(Adaptado do relatório de análise de terra pelo laboratório da Escola Superior Agrária de 
Santarém, 2009). 
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Anexo 6 - Relatório de análise de terra da parcela de morangueiro em túnel (Frade 
Baixo, Alpiarça) (2008-2009). 

 

Parâmetros 

 

Resultados 

Interpretação 

Muito 

Baixo 

Baixo Médio Alto Muito 

Alto 

Fósforo (ppm) 275     x 

Potássio (ppm) 96   x   

Magnésio (ppm) 35  x    

Matéria orgânica (%) 1,8   x   

Textura grosseira      

pH 6,9   neutro   

Calcário Total (%) 0 Não 

calcário 

    

Cálcio (ppm) 865   x   

Ferro (ppm) 19  x    

Cobre (ppm) 16,4     x 

Zinco (ppm) 3,6    x  

Manganês (ppm) 9  x    

Boro (ppm) 0,48   x   

Azoto Total (%) 0,042      

Azoto Nítrico (ppm) 15,30      

(Adaptado do relatório de análise de terra pelo laboratório da Escola Superior Agrária de 
Santarém, 2009). 
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Anexo 7 – Elenco florístico da cultura do morangueiro em Frade Baixo, Alpiarça (2008-2009). 

Família Espécie Nome vulgar Biotipo Fitotipo Habitat 

Amaranthaceae Amaranthus albus L. bredo-branco, bredos-

brancos, tristes 

Anual Terófito recto ou 

prostrado 

Arvense, arrelvado e vulgar; 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 

L. 

moncus-de-perú, bredos, 

carurú-gigante 

Anual Terófito erecto Ruderal e arvense; 

Asteraceae Arctotheca calendula 

(L.) Levyns 

erva-gorda Anual Terófito Sítios arenosos e áridos; 

Asteraceae Chamaemelum mixtum 

(L.) All. 

margaça, margaça-das-

searas 

Anual Terófito Terras cultivadas, margens de caminhos, 

areias marítimas e ruderal; 

Asteraceae Conyza albida 

Sprengel 

avoadinha-branca-de-

pêlos compridos 

Anual ou 

bienal 

Terófito ou 

hemicriptófito 

Invasora em terras cultivadas, ruderal e 

grande amplitude ecológica; 

Asteraceae Senesio jacobaea L. tasna, erva-de-são-tiago, 

mija-cão 

Bienal Hemicriptófito Sítios húmidos e prados, por vezes ruderal; 

Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill serralha, serralha-

áspera, serralha-preta 

Anual ou 

bienal 

Terófito ou proto-

hemicriptófio 

Terras cultivadas e incultos, por vezes fendas 

de arribas marítimas; 

Asteraceae Sonchus oleraceus L. serralha-macia, leitaruga, 

leitugas 

Anual ou 

bienal 

Terófito ou proto-

hemicriptófito 

Terras cultivadas e inccultos, também planta 

ruderal; 

Asteraceae Xanthium strumarium 

L. 

bardana-menor Anual Terófito Sítios incultos, entulhos e sítios ruderalizados; 

Boraginaceae Heliotropium 

europaeum L. 

erva-das-verrugas, 

tornassol-com-pêlos 

Anual Terófito Habitam em meios secos, descampados, 

terras cultivadas ou terrenos arenosos; 

(continua) 
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Anexo 7 – Elenco florístico da cultura do morangueiro em Frade Baixo, Alpiarça (2008-2009) (cont.). 

Família Espécie Nome vulgar Biotipo Fitotipo Habitat 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. morugem-branca, erva-

canária 

Anual Terófito Planta ruderal ou invasora das culturas e 

nitrófila; 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. catassol, erva-couvinha  Anual Terófito erecto Arvense, nitrófila e ruderal; 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. corriola, corriola-campestre Vivaz Proto-hemicriptófito Solos arados ou cavados; 

Cyperaceae Cyperus rotundus L. junça-de-conta, castanhola, 

junça 

Vivaz Helófito ou geófito 

rizomatoso 

Sítios húmidos, hortas e culturas regadas; 

 

Cyperaceae Cyperus esculentus L. juncinha Vivaz Helófito ou geófito 

rizomatoso 

Sítios húmidos e campos cultivados; 

Fabaceae Vicia sativa L.  ervilhaca Anual Terófito Searas, campos cultivados, incultos, lameiros 

e matos; 

Geraniaceae Erodium malacoides 

(L.) L'Hér. 

maria-fia, erva-garfo, 

marioila 

Anual Terófito Arvense e ruderal; 

Geraniaceae Geranium molle L. bico-de-pomba-menor Anual Terófito Arvense, incultos, nitrófila e ruderal; 

Lamiaceae Lamium amplexicaule 

L. 

chuchapitos, lâmio, lâmio-

violeta 

Anual Terófito Terras cultivadas; 

Malvaceae Lavatera cretica L. malva-bastarda, malva Anual Terófito Arvense, ruderal e nitrófila; 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae L. erva-pata, amendoim-

bravo, azedinha 

Vivaz Geófito Terras cultivadas e outros sítios 

descampados; 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) 

Pers. 

grama, erva-graminheira Vivaz Proto-hemicriptófito Locais secos, incultos formando arrelvados e 

invasora de culturas; 

(continua) 
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Anexo 7 – Elenco florístico da cultura do morangueiro em Frade Baixo, Alpiarça (2008-2009) (cont.). 

Família Espécie Nome vulgar Biotipo Fitotipo Habitat 

Poaceae Echinochloa crus-galli (L.) 

P. Beauv. 

milhã-pé-de-galo, milhã Anual Terofito Sítios húmidos e terras cultivadas 

incluindo arrozais; 

Poaceae Lolium rigidum Gaudin erva-febra, azevém Anual Terófito Incultos, areias litorais, prados e terras 

cultivadas; 

Poaceae Poa annua L. cabelo-de-cão, cabelo-de-

cão-anual 

Anual terófito Ruderal, prefere sítios húmidos e 

nitrófila; 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. sempre-noiva Anual Terófito erecto ou 

prostrado 

Searas e campos cultivados; 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. beldroega, beldroega-de-

verão 

Anual Terófito Campos cultivados, hortas e leitos dos 

rios; 

Primulaceae Anagallis arvensis L. var. 

arvensis 

morrião, morrião-vermelho Anual ou 

bienal 

Terófito ou caméfito 

herbáceo 

Terras cultivadas, incultos e areias 

litorais; 

Scrophulariaceae Veronica persica Poiret verónica-da-pérsica Anual Terófito pubescente Terras cultivadas; 

Solanaceae Datura stramonium L. figueira-de-inverno, 

castanheiro-do-diabo 

Anual Terófito Terras cultivadas, sítios ruderalizados e 

outros descampados; 

Solanaceae Solanum nigrum L. erva-moira, erva-das-

bugalhinhas 

Anual ou 

bienal 

Terófito ou caméfito 

herbáceo 

Sítios ruderalizados ou terras 

cultivadas; 

Urticaceae Urtica membranacea 

Poiret 

urtiga-de-cauda Anual Terófito Erva ruderal, sítios húmidos e nitrófila; 

Urticaceae Urtica urens L. urtiga-menor Anual Terófito Erva ruderal, vulgar; 
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Anexo 8 - Inventário florístico na cultura do morangueiro em ar livre e em túnel (Frade de Baixo, Alpiarça), com a indicação dos coeficientes de 
abundância da escala de Barralis (2008-2009).  

Espécie 

Inventários 

Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Amaranthus albus L.      1  2  2 1 1 1 1 2 1 

Amaranthus retroflexus L. 2 2 2 2 1 2 1 1  1  1 1 1 1 1 

Anagallis arvensis L. var. arvensis 1 1 1 1 1 1       1  1  

Arctotheca calendula (L.) Levyns 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1  1  1 

Chamaemelum mixtum (L.) All. 1  1  1  1  1        

Chenopodium album L. 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

Convolvulus arvensis L. 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 

Conyza albida Sprengel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 1  1  1  1  1  1  1  1  

Cyperus esculentus L. 1  1  1  1  1  1  1  1  

Cyperus rotundus L. 1 2  2  2 1 2 1 2 1 2 1 1 1  

Datura stramonium L. 1 1  1  2  2 1 2 1 2 2 2 2 2 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.      1  1 1 2 1 2 1 2 1 2 

Erodium malacoides (L.) L'Hér. 2  1  1  1  1        

Geranium molle L. 2  2  1  1          

Heliotropium europaeum L. 1  1  1  1    1      

Lamium amplexicaule L.   1  1  2  2        

(continua)  
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Anexo 8 - Inventário florístico na cultura do morangueiro em ar livre e em túnel (Frade de Baixo, Alpiarça), com a indicação dos coeficientes de 
abundância da escala de Barralis (2008-2009) (cont.). 

Espécie 

Inventários 

Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Ar 

livre 
Túnel 

Lavatera cretica L. 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lolium rigidum Gaudin 1  1  1  1      1  1  

Oxalis pes-caprae L. 1  2  2  1          

Poa annua L. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Polygonum aviculare L. 1       1  1 1 2 1 1 1 1 

Portulaca oleracea L.         1  2  2  2  

Senesio jacobae L. 1 1 1 1 1 1 1 1  1       

Solanum nigrum L. 1 1  1  2  2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Sonchus asper (L.) Hill 1  1  1  1  1  1  1    

Sonchus oleraceus L. 1      1  2  1  1  1  

Stellaria media (L.) Vill. 2  2  2  1  1  1  1  1  

Urtica urens L. 1 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

Urtica membranacea Poiret. 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Veronica persica Poiret   1  1  1  1  1      

Vicia sativa L.  1  2  1  2  1        

Xanthium strumarium L. 1 2  2  1  1 1 1 2 1 1 1 1 1 
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Anexo 9 – Abundância de ácaros na cultura do morangueiro, cultivar „Splendor‟ em ar livre 
(Frade Baixo, Alpiarça). 

 Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) Phytoseiidae Tydeidae 

13/12/2008 0 0 0 

22/01/2009 0 0 0 

13/02/2009 2 1 0 

21/03/2009 9 3 1 

14/04/2009                                   12 8 0 

16/05/2009 6 2 0 

13/06/2009 3 4 0 

15/07/2009 0 2 0 

Total n.º                                   32           20 1 

%   60,4   37,7   1,9 

 

 

 

Anexo 10 – Abundância de ácaros na cultura do morangueiro, cultivar „Splendor‟ em túnel 
(Frade Baixo, Alpiarça). 

 Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)    Phytoseiidae Tydeidae 

13/12/2008 10 0 2 

22/01/2009  5 0 0 

13/02/2009  6 0 0 

21/03/2009 24 18 0 

14/04/2009 50 29 0 

16/05/2009 34 4 0 

13/06/2009  8 2 0 

15/07/2009  2 0 0 

Total n.º                                 139 53 2 

%    71,7    27,3    1,0 
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Anexo 11 – Abundância de ácaros na cultura do morangueiro, cultivar „Camarosa‟ em ar 
livre (Frade Baixo, Alpiarça). 

 Tetranychus cinnabarinus 
(Boisduval) 

Panonychus Ulmi 
(Koch) 

Phytoseiidae Tydeidae 

13/12/2008 0 0 0 0 

22/01/2009 0 0 0 0 

13/02/2009 1 1 2 2 

21/03/2009 7 0 3 1 

14/04/2009                             13 0 8 0 

16/05/2009 5 0 2 2 

13/06/2009 1 0 1 1 

15/07/2009 0 0 0 0 

Total n.º                             27 1          16 6 

%                          54,0    2,0         32,0       12,0 

 

 

 

Anexo 12 – Abundância de ácaros na cultura do morangueiro, cultivar „Camarosa‟ em túnel 
(Frade Baixo, Alpiarça). 

 Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) Phytoseiidae Tydeidae 

13/12/2008 8 1 0 

22/01/2009 4 0 0 

13/02/2009 9 1 0 

21/03/2009                                   32 6 0 

14/04/2009                                   54          27 0 

16/05/2009                                   31          18 0 

13/06/2009 7 4 0 

15/07/2009 1 2 0 

Total n.º                                 146          59 0 

%                                71,2         28,8 0 

 


