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Contexto 
A Doença da Tinta do Castanheiro, causada pela Phytophthora cinnamomi ou P. cambivora, é uma doença 
muito perigosa para o castanheiro, causando murchidão e mortalidade em florestas e pomares. Embora 
introduzida na Europa no século XIX, a distribuição atual de ambos os agentes patogénicos ainda não é bem 
conhecida em França, tornando difícil prever a sua extensão no contexto das alterações climáticas. 

 

Objetivo 
A aplicação móvel Vigil'Encre permite aos cidadãos detetar a doença da tinta da castanheira (CID - Chestnut Ink 
Disease). A Vigil'Encre aplica uma nova abordagem à ecologia avançada, educação e conservação, uma vez que 
permite ao público participar na preservação da saúde das árvores.  
A sua ampla funcionalidade permite aos cientistas cidadãos diagnosticar a doença, caracterizar os agentes 
patogénicos, descrever a sua biologia e, desta forma, participar ativamente na proteção sustentável das 
culturas. 

 

Resultados 
Durante vinte anos, tem havido um aumento significativo dos registos da doença da tinta do castanheiro pelo 
Departamento de Saúde Florestal no leste, oeste e centro da França. Tais sintomas podem ser causados apenas 
por P. cinnamomi (ou P. cambivora), por stress abiótico (seca ou solos florestais não adaptados) ou por uma 
combinação de ambos. Para melhorar o conhecimento sobre a distribuição da doença da tinta, desenvolvemos 
um programa de ciência cidadã chamado Vigil'Encre, uma aplicação para smartphones, estando alojado no site 
ephytia. Desenvolvido pelo INRAE, este site é especializado em fitossanidade e oferece várias aplicações. Os 
seus principais objetivos são permitir aos utilizadores diagnosticar doenças, caracterizar agentes patogénicos, 
conhecer a sua biologia e gerir a proteção sustentável das culturas. 
 

Tema: 12 – Comunicação & transferência de conhecimento 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
O Vigil'Encre oferece ajuda no diagnóstico das principais doenças que afetam os castanheiros. Assim, é possível 
aos participantes relatar a presença dos sintomas característicos da doença. A recolha desta informação, bem 
como a georreferenciação dos locais onde estes sintomas são observados e o carregamento de fotografias pode 
ser efetuado no local ou em casa. O envio destas informações é acompanhado de um questionário. Uma vez 
tratado pelo INRAE, se necessário e em função das possibilidades, o diagnóstico é confirmado ou invalidado no 
laboratório e introduzido na base de dados criada. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Os períodos de observação são limitados. A melhor época para observar os sintomas da tinta é no final da 
Primavera ou início do Verão.  
Além disso, em árvores adultas, os sintomas mais específicos da doença (escorrimento de tinta) não são os 
mais frequentes. A necrose radicular pode frequentemente ser observada em jovens plantas.  
O Vigil'Encre permite obter uma grande quantidade de dados para tratar e criar uma ligação entre cidadãos e 
investigadores. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Uma vez que a distribuição efectiva dos agentes patogénicos em França será mais conhecida em França e
noutros países, poderíamos tentar responder às seguintes perguntas: Estará o aumento da doença da tinta do
castanheiro e os relatórios de murchidão ligados às alterações climáticas, às práticas silvícolas ou ao
aparecimento de Phytophthora spp.? Nas áreas mais afetadas da doença da tinta de castanheiro, poderemos 
nós identificar árvores resistentes que poderiam ser utilizadas como porta-enxertos? 
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Informação adicional 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inra 

https://apps.apple.com/fr/app/vigilencre/id1471955505 

http://ephytia.inra.fr/ 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


