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Os povoamentos de sobreiro (Quercus suber), que têm uma grande importância
económica e ecológica e na bacia do Mediterrâneo, têm vindo a ser crescentemente
afetados por incêndios florestais nas últimas décadas, nomeadamente em Portugal. Após
os incêndios as árvores queimadas tornam-se mais vulneráveis, podendo ser colonizadas
por insectos xilófagos (perfuradores da madeira), nomeadamente por xilomicetófagos
(xilófagos que se alimentam de fungos), que por sua vez podem matar ou reduzir o vigor
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das árvores sobreviventes e dar origem a novas populações de pragas que afetam os
povoamentos florestais circundantes. Apesar da importância deste tema, não existem
estudos publicados sobre a dinâmica de insetos xilófagos em florestas de sobreiro
queimadas, e mesmo para outras folhosas Mediterrânicas esses estudos são
praticamente inexistentes. Tendo em conta essa falta de conhecimento, e na sequência
de um incêndio que ocorreu em Julho de 2013 num povoamento de sobreiro no centro de
Portugal, iniciámos um estudo com o objetivo de avaliar as dinâmicas de espécies de
insetos potencialmente problemáticas. No início de 2014 monitorizámos cerca de 500
sobreiros queimados e não queimados recolhendo dados sobre as características das
árvores e do povoamento, bem como da presença e frequência de sinais recentes de
ataques de insectos xilomicetófagos. Verificámos que a colonização das árvores por estes
insetos (platipos e xileboros) não foi aleatória, sendo significativamente superior em
sobreiros com maior diâmetro, mais severamente afetados pelo fogo, mais próximos das
áreas não ardidas, com menor espessura de cortiça e com maior superfície de tronco com
feridas de descortiçamento. No primeiro inverno após o incêndio foram detetados sinais
da presença de platipos/xileboros em 35% dos sobreiros monitorizados, não havendo
porém sinais de ataque em sobreiros virgens ou não queimados. No segundo outono
registou-se um ligeiro aumento dos ataques (cerca de 12% nos sobreiros queimados não
cortados

e

5%

nos

sobreiros

não

queimados).

Adicionalmente

instalámos

e

monitorizámos 12 armadilhas de interceção de voo, 6 armadilhas de emergência e 30
armadilhas de feromonas de agregação para o platipo (Platypus cylindrus). Os insetos
xilomicetófagos, representados pelo platipo (Platypodinae) e por três espécies de
xileboros (Scolytinae), foram claramente dominantes nos três tipos de armadilha. A
presença de insetos xilomicetófagos em florestas de folhosas nativas percorridas por
incêndios deve ser cuidadosamente avaliada, uma vez que são das poucas espécies
capazes de matar árvores adultas. As principais medidas para diminuir a probabilidade de
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ataques de platipos/xileboros são preventivas, nomeadamente as que contribuírem para
manter ou aumentar o vigor das árvores através de uma gestão florestal cuidadosa
(redução de fatores de stress tais como a intensidade de exploração, as podas e feridas
de descortiçamento, ou a severidade do fogo em caso de incêndio). Após um incêndio, a
eventual colocação de armadilhas para captura destes insetos, deverá ser feita
prioritariamente na zona de interface entre a área ardida e não ardida. Em caso de abate
de sobreiros queimados (cuja recuperação esteja comprometida), o corte rente ao solo e
a cobertura dos cepos com terra são medidas que também poderão contribuir para
reduzir os ataques.

Figura: Povoamento de sobreiro ardido onde se observaram diversos ataques de insetos
xilófagos
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