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RESUMO

O  Incenso  (Pittosporum  undulatum  (Vent.))  é  uma  planta  originária  das  florestas  húmidas  do 
Sudoeste  da  Austrália  (Jaime,1995).  Esta  espécie  foi  inicialmente introduzida  nos Açores  para  a 
constituição de sebes para a proteção das árvores de fruto e possivelmente como ornamental, esta 
forma um agrupamento  seminatural  juntamente  com a  Faia  (Morella  faya  (Ailton)  Wilbur)  (Pena, 
1992).

De facto esta espécie arbórea acaba por dominar as copas das plantas autóctones e provocando a 
morte por ensombramento (Dias, 1996) e está a substituir os matos macaronésicos.

As  principais  características  do  sucesso  de  invasão  são:  a  ação  da  copa  densa,  que  reduz  a 
intensidade  luminosa  e  suprime  completamente  a  vegetação  original;  a  rápida  dispersão  por 
ornitocoria  (dispersão  de  sementes  por  aves);  a  existência  de  dois  períodos  de  floração;  uma 
produção de sementes precoce e um rápido crescimento (Gleadow & Ashton,1981).

Deste modo efetuou-se um pequeno estudo para controlar o Incenso numa área que estava um 
pouco invadida com Incenso mas que na sua base havia  muitas plantas nativas (caso do Louro 
(Laurus azorica) (Seub.)Franco), Uva-da-Serra ((Vaccinium cylindraceum) J. E. Sm.), entre outras. A 
área  escolhida  denominada  Labaçal/Pico  da  vereda  foi  validada  pelo  mapa  de  vegetação 
desenvolvido pelo Projeto Life Priolo.

Os métodos utilizados foram o corte de árvores e pincelados com glifosato a 50% e metasulfurano 
de metilo a 6,25%.

Os resultados após quase dois anos de monitorização indicam que o glifosato a 50% é o melhor 
herbicida para o controlo de Incenso numa área invadida.
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1.INTRODUÇÃO

O Incenso,  uma planta originária  da Austrália é  uma planta  invasora dos Açores,  dominando o 
coberto arbóreo de uma floresta quando a árvore em si é uma planta adulta. Como é uma planta com 
um grau elevado de sucesso de invasão, a erradicação por si desta espécie será quase impossível/ 
incomportável devido aos seus elevados custos.

Por isso efetuou-se esta ação numa área invadida mas que tinha vegetação nativa no sub-coberto. 
A área escolhida denominada de Labaçal/Pico da vereda.

1.1 Descrição da ação e objetivos

Como já foi referido esta ação foi implementada para se efetuar um pequeno estudo para controlar 
o incenso na área referida.

Inicialmente no estudo da ação era referido o controlo de Acácia ((Acacia melanoxylon) R.Br.) mas 
como na área de estudo o impacto da Acácia no ecossistema não tem implicâncias no habitat, então 
efetuou-se apenas o estudo para o Incenso.

Esta espécie é muito agressiva e pode ocorrer em consociação ou em muitos dos casos formar 
povoamentos puros. O Incenso está identificado pela IUCN (Invasive Species Specialist Group) como 
espécie  invasora  que  compromete  a  biodiversidade  mundial,  não  sendo  conhecidos  métodos  de 
controlo alternativo aos métodos químicos, sendo que estes apresentam elevadas taxas de sucesso 
(acima de 80% de eficácia).

Deste  modo  foi  necessário  estudar  métodos  diferentes  de  controlo  com recursos  a  protocolos 
utilizados noutros pontos do globo com o mesmo problema.

Os métodos de aplicação e diminuição dos riscos ambientais foram considerados e também tendo 
em  conta  a  experiência  adquirida  ao  longo  do  projeto  Life  Priolo,  estando  a  SPEA  com  muita 
experiência e um conhecimento vasto sobre a utilização de químicos.

O projeto Life Laurissilva Sustentável propôs o controlo químico das principais espécies exóticas 
existentes  nos  habitats  prioritários.  Para  o  caso  do  Incenso  utilizaram-se  diferentes  testes  de 
aplicação e diferentes herbicidas específicos. Os melhores resultados foram aplicados posteriormente 
no controlo do Incenso na área e nas áreas onde haja a presença de Incenso. Por exemplo a área da 
Malhada  que  se  situa  a  700  a  750  metros  foram  controlados  alguns  Incensos  quando  a 
bibliografia pesquisada refere que a sua presença chega apenas aos 650 metros de altitude. 
Deste modo é essencial controlar estas áreas antes que o próprio Incenso provoque povoamentos 
puros em áreas de Laurissilva.

A avaliação da eficácia do controlo é fundamental e é necessário reduzir os impactes causados pelo 
controlo químico/mecânico/manual de espécies invasoras e conhecer qual o melhor método a aplicar 
em cada tipo de habitat,  de forma a reduzir  os custos da operação e aumentar o rendimento de 
trabalho.  O principal controlo,  o químico,  é uma ação pesada devido ao elevado porte que estas 
apresentam, assim como o elevado grau de invasão que se verifica.

1.2 Caracterização da área de Intervenção

A  área  do  Labaçal  /Pico  da  Vereda,  situada  na  Zona  de  Proteção  Especial  (ZPE)  Pico  da 
Vara/Ribeira do Guilherme, foi definida como área experimental para controlo de plantas exóticas e 
plantação de plantas nativas no âmbito da ação A7 do projeto Life Laurissilva Sustentável. 

A área é adjacente a um troço da Estrada Regional Povoação-Nordeste que atravessa a serra da 
Tronqueira, com 4,66 ha (como se pode ver na figura 1 e 2) e continha, apesar do domínio de incenso 
(Pittosporum undulatum) à data de início do projeto, muitas plantas endémicas, tais como o louro 
(Laurus azorica), azevinho (Ilex azorica), urze  (Erica azorica),  cedro-do-mato (Juniperus brevifolia), 
uva-da-serra  (Vaccinium  cylindraceum),  feto-do-botão  (Woodwardia  radicans)  e  feto-do-cabelinho 
(Culcita  macrocarpa).  Também se  encontram  muitas  plantas  nativas  como  é  o  caso  do  tamujo 
(Myrsine retusa) e da queiró (Calluna vulgaris).
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Apesar de ter algumas plantas endémicas/nativas a área era sobretudo caracterizada pela presença 
e domínio de muitas invasoras/ exóticas (plantas que se adaptaram, crescem e ocupam o espaço 
ocupado pelas plantas nativas e que criam muitos problemas às plantas nativas) como são o caso do 
incenso  (Pittosporum  undulatum),  da  conteira  (Hedychium  gardneranum),  da  acácia  (Acacia 
meloxylon), da criptoméria (Cryptomeria japonica), da cletra (Clethra arborea), de Leycesteria formosa 
e de alguns exemplares de fetos-arbóreos (Dicksonia antarctica e Shaeropteris cooperi). 

Esta invasão por plantas exóticas é relativamente recente (cerca de 50 a 70 anos), há relatos locais 
que  diziam  que  aquela  área  era  dominada  por  vegetação  nativa  frondosa  com  urzes,  louros, 
azevinhos e cedros a dominarem a paisagem. Com o evoluir dos anos, a falta de terra para pastoreio 
e para agricultura (cereais como por exemplo o milho) implicou a divisão de parcelas de terreno com 
Incenso,  estas  foram abandonadas.  O  espaço  que  foi  abandonado,  foi  ocupado  pelo  incenso  e 
conteira (contando-se cerca de 60000 plantas/ha) e outras invasoras presentes, mas mantendo algum 
habitat de floresta laurissilva que foi sendo recuperado pelo projeto.

Esta área de teste serviu para verificar o impacto das plantas invasoras num ecossistema que está 
um pouco degradado, mas que apesar de tudo ainda contém algumas plantas nativas. Na maioria da 
área visualizaram-se exemplares de incensos que por vezes atingiram cerca de 10 metros de altura e 
por vezes chegando aos cerca de 50 anos de idade. Apesar da quantidade de invasoras ser bastante 
elevada, as plantas nativas conseguem ter ainda alguma expressão e lutar contra os milhares de 
sementes de plantas invasoras.

Figura 1_Localização da área de intervenção em incensos no Labaçal/Pico da vereda
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2. METODOLOGIA

O primeiro passo para aplicar o melhor método para controlar a vegetação exótica, foi escolher o 
local onde se iriam desenvolver os testes de controlo de incenso.

Para que o local em questão resultasse teria de ser uma área um pouco invadida de incenso mas 
também com a presença de algumas plantas nativas, isto de modo a haver um banco de sementes e 
plantas nativas para combater os milhares de sementes de plantas de incenso e de outras invasoras. 
Assim escolheu-se a área do Labaçal/Pico da Vereda.

Figura 2_Área de corte de Incenso

Após a escolha do local, efetuou-se a medição de 100 incensos. Desses 100 incensos medidos 
retiraram-se dados de PAP (perímetro à altura do peito), altura e projeção da copa.

Consequentemente efetuou-se o tratamento dos dados e escolheram-se as medidas com classe 
média. 

A partir da classe média dos incensos marcaram-se 70 árvores com quatro pinturas diferentes. 
Cada marca correspondeu a uma aplicação de herbicida:
- marca branca, marca de controlo, sem intervenção realizada (10 árvores);
- marca azul, aplicação de Glifosato com água (20 árvores);
- marca verde, aplicação de Glifosato com gasóleo (20 árvores);
- marca vermelha, aplicação de metasulfurão de metilo (20 árvores);
Para as árvores marcadas com glifosato com água e com gásoleo a concentração foi de 50% e para 

o metasulfurão de metilo foi de 6,25%.

O corte destas árvores foi efetuado com recurso a motoserras, devido a sua dimensão. Este corte 
demorou algum tempo a ser efetuado para não danificar a vegetação nativa existente no sub-coberto. 
A aplicação  dos  herbicidas após  o  corte  da árvore  foi  efetuado com o auxilio  de pulverizadores 
manuais que aplicavam a mistura conforme o tipo de herbicida e concentração. Estes métodos foram 
efetuados pela equipa de controlo de exóticas do projeto com o auxilio do material já descrito.

A aplicação deste método ocorreu em 2010 aquando do controlo de exóticas da área e foi sendo 
acompanhado com monitorizações aproximadamente de 6 em 6 meses (pode-se verificar nas fotos 3 
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e 4). Todas as árvores marcadas foram georreferenciadas e fotografadas aquando da monitorização 
(como se pode verificar na figura 7 e na foto 5 e 6).

Esta metodologia inicialmente referia 30 plantas marcadas, decidiu-se colocar então 70 plantas para 
confirmação de resultados.

Figura 3 e 4_Monitorização dos incensos

Figura 5 e 6_Marcação  de incensos para posterior monitorização

10_Monitorização da avaliação da eficácia do controlo de Incenso. Relatório da Acção A7



Figura 7_Marcação de incensos com respetivos métodos de controlo
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3. RESULTADOS

A área do Labaçal/Pico da vereda foi a área escolhida para o controlo de incensos. Como já referido 
efetuou-se a medição de 100 exemplares de incenso retirando dados de PAP (perímetro à altura do 
peito), altura e projeção da copa (como se pode verificar na foto 8). 

Após a recolha e tratamento dos dados efetuou-se a média das árvores classificando uma classe, 
como se poderá verificar na tabela 1 em anexo. A média de PAP deu 68,8 cm, e elaborou-se uma 
classe para marcação de árvores de 55 a 80 cm. 

Figura 8_ Monitorização de incensos para marcação.

Na monitorização e marcação de incensos, algumas destas árvores mediam mais de 1m de PAP e 
mais de 10 metros de largura de copa. Ou seja o espaço da copa que os incensos ocupavam era 
muito elevado, levando a que as plantas que existissem no sub coberto estivesse atrofiada e com 
pouco desenvolvimento.

O passo seguinte após esta monitorização foi o controlo de espécies exóticas existentes no local, 
incluído a  conteira,  feto-arbóreo e  alguma cletra  existente  no local.  Para as  acácias (já  que  era 
referido na descrição da ação no inicio do projeto) estas não eram em quantidade para se efetuar um 
teste de controlo.

Para os incensos aquando do controlo de conteira para pequenas plantulas e para árvores de 
menor porte foi efetuado o controlo químico com metasulfurão de metilo a 6,25% de concentração, o 
mesmo herbicida para a conteira (como se poderá verificar na foto 9).

Figura 9_Controlo químico do incenso e da conteira
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Após  esta  marcação  de  árvores  e  controlo  do  sub  coberto  (conteira  e  pequenas  plantulas  de 
incenso) foi efetuado o corte dos incensos. Este foi um trabalho moroso e que requereu muita mão de 
obra, foram efetuados cortes desde abril/maio de 2010 até julho de 2010. O corte  foi efetuado de 
modo  a  não  prejudicar  ou  quebrar  a  vegetação  envolvente,  ou  seja  a  vegetação  nativa  (vídeo 
demostrativo disponível em (inserir link)).

Depois deste corte de árvores , já explicados na metodologia, que implicou muito tempo e meios 
humanos envolvidos, começou-se a aplicar em outubro de 2010 os herbicidas correspondentes as 
cores como se pode verificar  na fotografia 10.  Estes métodos de controlo  foram ambientalmente 
aceites (baixo impacte ambiental) e utilizados através de um bom planeamento químico. 

A aplicação dos herbicidas foi  efetuada árvore a árvore com as concentrações referidas.  Estas 
concentrações  foram  de  modo  a  evitar  desperdício  de  produto  e  reduzir  o  impacto  na  área 
circundante à planta em causa. 

A nível da vegetação está a ser acompanhada com a monitorização através da ações E. O controlo 
da vegetação exótica é acompanhada através da monitorização que deteta as alterações dentro das 
parcelas de amostragem.

O  controlo  químico  foi  efetuado  no  verão,  principio  do  outono  de  modo  a  que  a  entrada  de 
compostos químicos no sistema hídrico fosse o menos provável.

Figura 10_Árvores cortadas

3.1. Resultados iniciais 
(passado um mês de aplicação de herbicidas, novembro de 2010)

Como já referido efetuaram-se marcas brancas para os incensos de controlo, nestes verificou-se 
que a não aplicação de herbicida, as árvores começam a brotar folhas e a rebentar de toiça (como se 
pode verificar na fotografia 11). Verifica-se assim que apenas cortar não resulta e indica que teremos 
que fazer tratamento para que no futuro os incensos não rebrotem e não ocupem o espaço que as 
outras plantas endémicas ocupavam.
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Figura 11_Rebrote de folhas de incenso numa árvore de controlo

Para a marca azul, o glifosato (herbicida liquido) misturado com água (a 50% de concentração), os 
resultados  iniciais  (novembro  de  2010)   demonstravam  que  estaria  a  resultar  apesar  de  mais 
lentamente que os outros herbicidas.

Para a marca verde,  glifosato  misturado com gasóleo (a  50% de concentração),  os resultados 
iniciais são relativamente parecidos com as árvores marcadas a azul (com o glifosato com água a 
50%). A grande desvantagem deste método é a questão da utilização do gasóleo para a diluição com 
o herbicida que é mais prejudicial para o ambiente.

Para a marca vermelha, o metasulfurão de metilo (herbicida em pó), misturado com água (125g 
para 20 litros de água, ou seja a 6,25% de concentração), há resultados para já um pouco distintos 
enquanto em alguns não temos ainda manchas ou qualquer indicio de apodrecimento temos outras 
plantas  em que  o  herbicida  já  tinha  feito  efeito  após  1  mês  de  aplicação.  Os  resultados  desta 
monitorização podem-se verificar na tabela 2 em anexo e nas fotos seguintes.

Figura 12 e 13_ Efeito da aplicação do metasulfurão de metilo nos incensos após um mês
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3.2. Resultados após 4 meses de aplicação

A segunda monitorização  que  foi  efetuada  em fevereiro  de 2011,  ou  seja  4  meses depois  da 
aplicação do herbicida teve alguns resultados diferentes do que na 1ª monitorização:

Com a  marca  branca,  os  incensos  de  controlo,  continuaram a  rebortar  e  a  não  aplicação  de 
herbicida faz com que eles continuem a rebrotar, crescer e ocupar novamente o espaço das outras 
espécies  envolventes.  Ou  seja  o  simples  cortar  a  árvore  sem  aplicação  de  herbicida  é 
desaconselhável.

Para a marca azul, o glifosato (herbicida liquido) misturado com água (a 50% de concentração), os 
resultados  após  4  meses  depois  indicavam  que  muitos  incensos  até  emitiam  um  odor  forte  a 
podridão, isto significa que apesar de inicialmente não estar a atuar tão rapidamente, os resultados 
intermédios indicam que esta metodologia é de facto aconselhável.

Figura 14_Efeito do glifosato com água após 4 meses de aplicação

Para a marca verde, glifosato misturado com gasóleo (a 50% de concentração), os resultados após 
4 meses  indicam que este herbicida misturado com gasóleo são parecidos ao do glifosato com água, 
mostrando igualmente plantas a apodrecer e a emitir um odor forte. A desvantagem do gasóleo, como 
já referido anteriormente e que é mais caro em termos financeiros e em termos ambientais.

Para a marca vermelha, o metasulfurão de metilo (herbicida em pó), misturado com água (a 6,25% 
de concentração), os resultados mudaram um pouco desde a primeira monitorização, ou seja apesar 
de não haver incensos a rebrotar as árvores não mostraram sinais de apodrecimento e este produto 
não  estava  a  atuar  tão  rapidamente  como  o  glifosato.  Além  do  mais  em  termos  financeiros  o 
metasulfurão  de  metilo  é  muito  mais  caro  do que  o  glifosato.  Todos  estes  resultados  podem-se 
verificar em anexo na tabela 3.

Figura 15_Efeito pouco visível do metasulfurão de metilo após 4 meses de aplicação 

_15



Figura 16_Incensos que rebrotaram (a preto) após 4 meses de aplicação do herbicida

Em julho  de  2011  efetuou-se  novamente  outra  monitorização  do  incenso  (8  meses  depois  da 
aplicação do herbicida) e verificou-se que os resultados eram muito parecidos ao de fevereiro vindo-
se a comprovar que o melhor herbicida  é o glifosato com água.

3.3. Resultados após 1 ano de aplicação

A ultima monitorização que foi efetuada em novembro de 2011, ou seja 1 ano após a aplicação do 
herbicida, teve resultados surpreendentes que indicam o seguinte:

Com a  marca  branca,  os  incensos  de  controlo,  continuaram a  rebortar  e  a  não  aplicação  de 
herbicida faz com que eles continuem a rebrotrar, crescer e  formar vários turiões (fortes rebentos ou 
varas que podem constituir uma nova árvore, como se pode verificar na foto 17. Ou seja o simples 
cortar a árvore sem aplicação de herbicida é desaconselhável.
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Figura 17_Rebentos grandes num Incenso de controlo

Para a marca azul, o glifosato (herbicida liquido) misturado com água (a 50% de concentração), os 
resultados após 1 ano indicavam que muitos incensos até emitiam um odor forte a podridão, isto 
significa que apesar de inicialmente não estar a atuar tão rapidamente, os resultados finais indicam 
que esta metodologia é de facto a mais aconselhável, tendo uma eficácia de 95%. Além do mais esta 
mistura é mais ecológica e menos nociva para o ambiente. 

Figura 18_Efeito do glifosato com água após 1 ano de aplicação

Para a marca verde, glifosato misturado com gasóleo (a 50% de concentração), os resultados após 
1 ano meses indicam que este herbicida misturado com gasóleo são parecidos ao do glifosato com 
água, tendo todas as desvantagens já referidas.

_17



Figura 19_Efeito do glifosato com gasóleo após 1 ano de aplicação

Para a marca vermelha, o metasulfurão de metilo (herbicida em pó), misturado com água (a 6,25% 
de  concentração),  os  resultados  mudaram bastante  desde  a  primeira  monitorização.  O  nível  de 
eficácia do herbicida é de 65%, ou seja muitos dos incensos rebrotaram e verifica-se que a aplicação 
do herbicida foi eficaz inicialmente mas passado um ano muitos rebrotaram o que indica que este não 
é o herbicida mais eficaz para esta espécie como se poderá confirmar nas figuras seguintes e no 
anexo da tabela 4. 

Figura 20_Efeito do metasulfurão de metilo, após um ano, com a árvore a rebrotar
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Figura 21_Incensos que rebrotaram (a preto) após 1 ano de aplicação do herbicida
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4. CONCLUSÃO

Como já demonstrado pelas monitorizações efetuadas, o melhor herbicida é o glifosato a 50% com 
água com uma eficácia de 95%. Estes resultados demonstram que apesar da mistura de glifosato a 
50% com gasóleo ser eficaz a 100%, ambientalmente é prejudicial e é economicamente mais caro. 
Além do mais torna-se mais difícil planear quando aplicar este herbicida com gasóleo, porque requer 
tempo mais seco (baixa humidade) para que o gasóleo não se infiltre no solo com a precipitação que 
possa cair.

O resultado mais surpreendente foi a questão do metasulfurão de metilo, que a uma concentração 
de 6,25%(a mesma para a conteira), a eficácia foi apenas de 65% e também economicamente é mais 
caro que o glifosato. Só de referir que a marca de herbicida utilizado para o glifosato foi o Roundup e 
para o metasulfurão de metilo foi o Ally.
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ANEXOS 
A – Tabela 1-Medição dos Incensos para calcular a classe média. 
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Nº de Incenso Perímetro a altura do peito (1,30m) cm Altura (m) Perímetro dos ramos mais grossos (cm) Largura de copa (m)
1 51 6 32 3
2 65 8 29 3
3 122 10 35 6
4 22 6 - 1,5
5 85 8 47 5
6 47 7 35 1,5
7 45 6 - 1
8 37 5 28 1,5
9 49 7 28 2
10 62 6 - 8
11 47 4 28 1
12 46 6 51 4
13 41 7 43 6
14 36 7 - 4
15 53 9 36 6
16 13 5 - 1,5
17 44 6 22 2
18 55 9 33 5
19 110 7 90 6
20 63 9 35 8
21 56 11 - 6
22 165 12 48 5
23 40 5 - 1
24 85 10 45 6
25 115 10 70 9
26 66 11 42 10
27 63 10 - 10
28 70 8 - 4
29 68 7 38 5
30 145 9 55 11
31 57 8 29 5
32 47 7 - 3
33 30 8 - 1
34 48 7 33 4
35 37 8 18 6
36 34 8 41 7
37 45 9 - 6
38 61 7 46 2
39 42 7 - 5
40 50 6 32 6
41 28 5 - 7
42 30 5 19 4
43 33 6 22 4
44 35 6 - 6
45 75 8 44 7
46 110 9 76 8
47 100 10 63 8
48 71 9 - 12
49 66 7 49 10
50 42 8 32 7
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51 53 6,5 32,5 7
52 113 8,3 68 6
53 120 9,3 75 5,25
54 68 7 54 6
55 110,5 6,5 45 5,5
56 90 6,5 44 6,3
57 127 6,4 41 6,8
58 122 7 64 7
59 152 9,5 89 9,3
60 40 6 28 3
61 75 4 30 4,7
62 106 5 59 3,8
63 31 5 30 3,9
64 24 4,8 24 3,8
65 27 3,4 20 2,2
66 75,25 5,7 86 6
67 127 4,2 44 5,7
68 65 6,6 37 3,7
69 37 3,8 15 2
70 79 6,7 57 4,4
71 90 7,3 45 5,2
72 138 7,8 68 4,9
73 110 7,3 52 3,5
74 87 7,1 45 2
75 89 8,9 25 4
76 54 7,2 48 5
77 81 5,5 15 2,3
78 49 4,2 21 2,7
79 46 5 29 6
80 92 5,5 39 4
81 123 9,2 39 5,8
82 48 4 17 1,9
83 73 6 32 2,2
84 122 5,2 35 4,3
85 119 7,5 62 6,7
86 112 8 81 5,2
87 109 7,2 40 5,3
88 75 7 50 4,5
89 20 4,5 14 2,2
90 100 7 52 3,35
91 43,5 5 31 3,5
92 63 7,8 45 6,9
93 65 6,3 50 5
94 50 4,4 27 4,6
95 72 4,8 36 2
96 57 5,8 37 3,5
97 60 4,4 40 4,2
98 41 4,4 16 2,9
99 26 3,3 19 1,6
100 17 3,2 9 1,9

Total 68,8 6,82 34,36 4,81



B-Tabela 2-Monitorização efetuada em novembro de 2010
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Nº do incenso coordenadas X coordenadas Y Herbicida quantidade de aplicação de herbicida rebentou de toica? Outros cor da marca
1601 658584 4181871 controlo 0 sim Arvore com 29 anos branco
1602 658596 4181858 controlo 0 sim Arvore com 28 anos branco
1603 não se encontrou a árvore branco
1604 658602 4181854 controlo 0 sim arvore com 25 anos branco
1605 658610 4181882 controlo 0 sim não branco
1606 658601 4181887 controlo 0 sim não branco
1607 não se encontrou a árvore branco
1608 658586 4181908 controlo 0 sim não branco
1609 658686 4181910 controlo 0 sim não branco
1610 658575 4181914 controlo 0 sim não branco
1611 658565 4181944 controlo 0 sim não azul
1612 658565 4181955 controlo 0 sim não azul
1613 658549 4181934 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não Arvore com 53 anos/ a actuar azul
1614 658550 4181926 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1615 658552 4181919 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1616 658556 4181908 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1617 658566 4181898 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1618 658572 4181910 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1619 658563 4181915 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1620 658566 4181913 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1621 não se encontrou a árvore azul
1622 658584 4181887 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1623 658570 4181889 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1624 658571 4181885 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1625 658613 4181838 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1626 658621 4181835 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1627 658622 4181826 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1628 658618 4181826 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1629 658622 4181829 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1630 658623 4181823 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar azul
1631 658628 4181836 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1632 658630 4181838 Rondup com Gasoleo sim só foi cortado ainda não se aplicou herbicida verde
1633 658626 4181837 Rondup com Gasoleo sim só foi cortado ainda não se aplicou herbicida verde
1634 658633 4181841 Rondup com Gasoleo não só foi cortado ainda não se aplicou herbicida verde
1635 658633 4181830 Rondup com Gasoleo sim só foi cortado ainda não se aplicou herbicida verde
1636 658631 4181830 Rondup com Gasoleo sim só foi cortado ainda não se aplicou herbicida verde
1637 658634 4181828 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1638 658628 4181826 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não e a actuar fortemente a apodrecer verde
1639 658627 4181823 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1640 658637 4181827 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1641 658641 4181817 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1642 658632 4181814 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1643 658642 4181804 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1644 658641 4181803 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1645 658647 4181797 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1646 658647 4181792 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1647 658649 4181796 Rondup com Gasoleo sim só foi cortado ainda não se aplicou herbicida verde
1648 658651 4181800 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1649 658652 4181800 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1650 658659 4181806 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1651 658660 4181812 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1652 658660 4181815 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar e tronco vermelho vermelho
1653 Ally não encontrado mas sr. Zé encontrou vermelho
1654 658675 4181816 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar/ tronco a apodrecer vermelho
1655 658686 4181812 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não não parece estar a apodrecer vermelho
1656 658677 4181815 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1657 658680 4181814 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1658 658678 4181820 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1659 658669 4181825 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1660 Ally não encontrado vermelho
1661 Ally não encontrado vermelho
1662 658674 4181832 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1663 658682 4181825 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1664 658696 4181815 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1665 658704 4181819 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1666 658712 4181816 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1667 658714 4181829 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1668 658721 4181824 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1669 658710 4181840 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1670 658677 4181838 Ally só foi cortado ainda não se aplicou herbicida vermelho



C-Tabela 3-Monitorização efetuada em março de 2011
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Nº do incenso coordenadas X coordenadas Y Herbicida quantidade de aplicação de herbicida rebrotou Outros dados cor da marca
1601 658551 4181834controlo 0 sim Árvore com 29 anos branco
1602 658559 4181823controlo 0 sim a actuar lentamente branco
1603 não se encontrou a árvore branco
1604 658575 4181815controlo 0 não branco
1605 658570 4181839controlo 0 sim Árvore com 30 anos branco
1606 658568 4181846controlo 0 sim Árvore com 33 anos branco
1607 não se encontrou a árvore branco
1608 658555 4181868controlo 0 sim branco
1609 658551 4181871controlo 0 não Árvore com 27 anos branco
1610 658540 4181873controlo 0 sim Obs: já levou herbicida / a actuar branco
1611 658538 4181846Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar lentamente azul
1612 658543 4181911Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar lentamente azul
1613 658517 4181895Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar / a apodrecer azul
1614 658517 4181892Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer azul
1615 658517 4181880Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer mais lentamente azul
1616 658525 4181871Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer azul
1617 658533 4181865Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / está negro azul
1618 658534 4181871Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar lentamente azul
1619 658534 4181878Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1620 658535 4181878Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer lentamente azul
1621 658543 4181864Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer azul
1622 658551 4181855Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1623 658542 4181851Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cor preta / cheiro intenso azul
1624 658537 4181852Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar lentamente azul
1625 658581 4181804Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer lentamente azul
1626 658587 4181795Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1627 658588 4181794Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer lentamente azul
1628 658586 4181793Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / preto / cheiro intenso azul
1629 658591 4181792Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1630 658596 4181789Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1631 658596 4181797Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a apodrecer / cor preta / cheiro intenso verde
1632 658598 4181801Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1633 658596 4181801Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / preto verde
1634 658601 4181808Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a apodrecer / vermelho / cheiro intenso verde
1635 658604 4181801Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1636 658604 4181799Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1637 658604 4181796Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1638 658606 4181785Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cheiro intenso verde
1639 658601 4181788Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1640 658604 4181791Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não árvore com 27 anos / a actuar lentamente verde
1641 658607 4181783Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cor preta / cheiro intenso verde
1642 658604 4181782Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1643 658611 4181773Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a apodrecer / cor preta / cheiro intenso verde
1644 658609 4181772Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cor preta / cheiro intenso verde
1645 658615 4181765Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1646 658615 4181759Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cheiro intenso verde
1647 658619 4181762Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1648 658621 4181767Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1649 658621 4181768Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1650 658626 4181774Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1651 658631 4181776Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer lentamente vermelho
1652 658629 4181776Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar / cheiro intenso vermelho
1653 658639 4181777Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer intensamente vermelho
1654 658646 4181777Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer / vermelho / cheiro intenso vermelho
1655 658652 4181776Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1656 658651 4181778Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1657 658651 4181778Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer vermelho
1658 658648 4181774 não encontrou-se a árvore /a actuar lentamente vermelho
1659 658647 4181781Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar lentamente / negro vermelho
1660 658640 4181787 não encontrou-se a árvore / negro / a actuar vermelho
1661 658642 4181793 não encontrou-se a árvore / Cheiro intenso / vermelho vermelho
1662 658644 4181795Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer / cheiro intenso vermelho
1663 658653 4181790Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer / cheiro intenso /vermelho vermelho
1664 658668 4181782Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1665 658671 4181783Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer / cheiro intenso vermelho
1666 658679 4181783Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer / cheiro intenso vermelho
1667 658680 4181795Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1668 658688 4181794Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar vermelho
1669 658677 4181863Ally (125g ally/ 20 litros de agua) sim a apodrecer / a actuar vermelho



D-Tabela 4-Monitorização efetuada em novembro de 2011
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Nº do incenso coordenadas X coordenadas Y Herbicida quantidade de aplicação de herbicida rebrotou Outros dados cor da marca
1601 658551 4181834 controlo 0 sim Árvore com 29 anos/a apodrecer lentamente branco
1602 658559 4181823 controlo 0 sim a actuar e apodrecer lentamente branco
1603 não se encontrou a árvore branco
1604 658575 4181815 controlo 0 sim a apodrecer lentamente branco
1605 658570 4181839 controlo 0 sim Árvore com 30 anos/a apodrecer lentamente branco
1606 658568 4181846 controlo 0 sim Árvore com 33 anos/a apodrecer branco
1607 não se encontrou a árvore branco
1608 658555 4181868 controlo 0 sim ---------- branco
1609 658551 4181871 controlo 0 sim Árvore com 27 anos/a actuar lentamente branco
1610 658540 4181873 controlo 0 não Obs: já levou herbicida / a actuar/a apodrecer branco
1611 658538 4181846 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar lentamente azul
1612 658543 4181911 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% sim a actuar lentamente/a actuar azul
1613 658517 4181895 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar / a apodrecer azul
1614 658517 4181892 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer fortemente azul
1615 658517 4181880 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer azul
1616 658525 4181871 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer azul
1617 658533 4181865 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / está negro/ a apodrecer fortemente azul
1618 658534 4181871 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar lentamente azul
1619 658534 4181878 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso/ negro azul
1620 658535 4181878 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer azul
1621 658543 4181864 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer/ cheiro intenso azul
1622 658551 4181855 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1623 658542 4181851 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cor preta / cheiro intenso azul
1624 658537 4181852 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a actuar lentamente/+ lento azul
1625 658581 4181804 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer azul
1626 658587 4181795 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso/com fungos azul
1627 658588 4181794 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer/ negro/ com fungos azul
1628 658586 4181793 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / preto / cheiro intenso azul
1629 658591 4181792 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1630 658596 4181789 Rondup (10 litros de roundoup/10 litros de agua) 50% não a apodrecer / cheiro intenso azul
1631 658596 4181797 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a apodrecer / cor preta / cheiro intenso verde
1632 658598 4181801 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar/ com fungos verde
1633 658596 4181801 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / preto verde
1634 658601 4181808 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a apodrecer / vermelho / cheiro intenso com fungos verde
1635 658604 4181801 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar/negro e com fungos verde
1636 658604 4181799 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1637 658604 4181796 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1638 658606 4181785 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cheiro intenso verde
1639 658601 4181788 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1640 658604 4181791 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não árvore com 27 anos / a actuar verde
1641 658607 4181783 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cor preta / cheiro intenso verde
1642 658604 4181782 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar lentamente verde
1643 658611 4181773 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a apodrecer / cor preta / cheiro intenso com fungos verde
1644 658609 4181772 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cor preta / cheiro intenso verde
1645 658615 4181765 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1646 658615 4181759 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar / cheiro intenso com fungos verde
1647 658619 4181762 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1648 658621 4181767 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1649 658621 4181768 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar verde
1650 658626 4181774 Rondup com Gasoleo (10 litros de roundoup/10 litros de gasoleo) 50% não a actuar com fungos verde
1651 658631 4181776 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer com fungos /cor preta vermelho
1652 658629 4181776 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar / cheiro intenso com fungos vermelho
1653 658639 4181777 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer cor escura vermelho
1654 658646 4181777 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) sim a apodrecer / vermelho / cheiro intenso vermelho
1655 658652 4181776 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) sim a apodrecer/ com fungos mas a recuperar vermelho
1656 658651 4181778 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer lentamente vermelho
1657 658651 4181778 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer com fungos vermelho
1658 658648 4181774 não a actuar/ negro vermelho
1659 658647 4181781 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar/ negro vermelho
1660 658640 4181787 não a actuar/ negro vermelho
1661 658642 4181793 não encontrou-se a árvore / Cheiro intenso / vermelho vermelho
1662 658644 4181795 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) sim a apodrecer / cheiro intenso/ com fungos vermelho
1663 658653 4181790 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer / cheiro intenso /vermelho vermelho
1664 658668 4181782 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar lentamente vermelho
1665 658671 4181783 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a apodrecer / cheiro intenso vermelho
1666 658679 4181783 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) sim a apodrecer / cheiro intenso/a rebrotar vermelho
1667 658680 4181795 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar/a apodrecer vermelho
1668 658688 4181794 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) não a actuar/a apodrecer vermelho
1669 658677 4181863 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) sim a apodrecer / a actuar lentamente vermelho
1670 658648 4181865 Ally (125g ally/ 20 litros de agua) sim a apodrecer / a actuar/ negro vermelho
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