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Ca racterização de Focos de i\'lortalidade de Escolitídeos (Colcoptera: Scolitydae) em Povoamentos de Pinheiro Bravo 
(PiUll.\' piullsler) do Perímetro Floresta l da Serra do Marão, Meia Via e Ordem 

lJoaquín Gazo, 1M. Alice Pinto, IJoão Paulo Castro e 2Luís Corte Real 
IEscola Superior Agrãria de Bragança, Campus de Santa Apolónia. 5300 BR AGANÇA. E-mail: quino_gazo_soy@hotmail.colll 
lC ircu nscriçno Florestal do Norte, Núcleo Flo resta l do Tâmega. AMARANTE 

Este estudo pretende contribu ir para a protecçào integrada do 
pinheiro bravo (Pil1lfs pinos/e!') no que diz respeito aos 
insectos sobcorticais escolilídeos (Co leoplcra: Scolitydac), 
através da ap licação do meio de luta cultural designado por 
sa lvamento. Este meio de luta consiste no corte de todas as 
árvores mortas, ou com sintomatologia de ataque, e de lima 
faixa de árvores sàs à volta do foco de mortalidade. Neste 
estudo procedeu-se cm primeiro lugar ao levantamento e 
caracterização dos focos de mortalidade existentcs em 
povoamentos puros e regulares de pinheiro bravo do 
Perímetro Floresta l da Serra do Marão, Meia Via e Ordem. 

Os focos de mortal idade foram geore ferenciados e avaliadas 
diversas va ri áveis qual itat ivas e quant itati vas da eSlaçào e 
denclromét ri cas com o objectivo de dete rminar aq uelas que 
possa m estar correlacionadas com o ataque destas pragas. Os 
resultados desta anál ise sào apresentados. Após 
caracterização foram se lecc ionados locas de monalidadc 
onde se aplicaram duas modalidades (Ca ixa cortada de 20 J11 

de árvores sãs com e sem intervençào cul tural 110 

povoamento) da técni ca cultural de salva mento. Estas 
parcclas serão seguidas nos próximos anos e comparadas 
com parcelas testemunha. 
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