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PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS DE ÁRVORES DA CIDADE DE LISBOA 
 
 
 
 
 
 

AESCULUS HIPPOCASTANUM  

Fungos 
A doença das folhas denominada mancha angular causada pelo fungo Guignardia aesculi é o problema 

mais importante destas árvores. 

CELTIS AUSTRALIS 

Fungos 
A podridão branca do cerne denominada ”Canker rot”, provocada pelo basidiomiceta denominado 

Inonotus rickii é, sem dúvida o principal problema fitopatológico destas árvores na cidade de Lisboa. 

CUPRESSUS SPP. 

Fungos 

Os principais problemas fitopatológicos destas árvores resultam da acção de fungos, principalmente da 

espécie Seiridium cardinale, causador da doença cancro cortical dos ciprestes que afecta gravemente 

inúmeras Cupressáceas e que obriga à tomada de medidas fitossanitárias adequadas, tendo em vista 

minorar a sua disseminação. Também têm morrido muitas árvores devido a podridões do cerne 

provocadas por fungos da família Polyporaceae (Coniophora puteana e Phellinus torulosus).  

Insectos 
O afídeo Cinara cupressi causa seca de ramos e mesmo a morte de árvores debilitadas. 

EUCALYPTUS SPP. 

Fungos 

A maioria dos problemas fitopatológicos dos eucaliptos resulta da acção de fungos que provocam 

podridões branca do cerne, especialmente fungos da espécie Phellinus torulosus. 

 

Insectos 
A broca do eucalipto (Phoracantha semipunctata) é um importante problema fitossanitário destas árvores 

na nossa cidade. 

LAGERSTROEMIA INDICA  

Fungos 
A doença mais importante destas plantas é, sem dúvida, um oídio específico de Lagerstroemia indica, 

causado pelo fungo Erysiphe lagertroemeae. Este fungo afecta com grande virulência ramos, folhas, 

flores e frutos, causando perda do valor ornamental das plantas. Quando os ataques de oídio se dão em 

anos sucessivos pode ocorrer a morte das plantas. 
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GLEDITSIA SPP. 

Insectos 
O principal problema deste género de árvores é devido a um insecto causador de galhas nas folhas, 

Dasineura gleditchiae (ordem Diptera, família Cecidomyiidae)  

PLATANUS SPP. 

Fungos 
A antracnose das folhas causada pelo fungo Apiognomonia veneta e o oídio (Microsphaera platani) são 

as principais doenças das folhas destas árvores. 

A nível do tronco e dos ramos a podridão branca devida a Inonotus hispidus é o problema mais frequente 

destas árvores. 

PINUS SPP. 

Fungos 
Diplodia pinea e Mycosphaerella pini são fungos que provocam manchas nas agulhas e que podem 

provocar amarelecimento das copas e desfoliação intensa dos pinheiros. 

Insectos 
A processionária do pinheiro (Thaumetopoea pytiocampa) é um insecto desfolhador de plantas da família 

das Pináceas que mais problemas tem causado nestas árvores, provocando igualmente problemas de 

saúde pública. 

 

 

POPULUS SPP. 

Fungos 

Várias podridões causadas por basidiomicetas lenhícolas.  

Várias doenças das folhas afectam estas árvores. Destacamos a antracnose devida ao fungo Marssonina 

brunnea e a ferrugem devida a espécies de Melampsora. 

PRUNUS SPP. 

Fungos 
Muito frequentemente as prunóidias são afectadas, desde muito novas, por diversos tipos de 

basidiomicetas lenhícolas. Os carpóforos destes fungos libertam milhões de esporos que, levados pelo 

vento, penetram nas árvores através de feridas provocadas pelo corte acidental, artificial ou natural, onde 

propagam a doença.  

ULMUS SPP. 
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Fungos 
Sem dúvida que a principal doença deste género de árvores é a grafiose causada pelo fungo Ophiostoma 

ulmi. 

Insectos 
Estas árvores são afectadas todos os anos por uma praga denominada Galerucela do ulmeiro e 

provocada por um insecto - Xanthogaleruca luteola, provocando igualmente problemas de saúde pública. 

 

DIVERSAS ESPÉCIES DE PALMEIRAS 

Fungos 
Recentemente, foi detectada uma nova doença para as palmeiras designada por podridão rosa das 

palmeiras, provocada por um fungo da espécie Gliocladium roseum que constitui um grave problema 

fitopatológico para estas essências ornamentais. 
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