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1. INTRODUÇÃO
No dia 4 de julho de 2013 um incêndio florestal afetou cerca de 166 hectares do
concelho de Coruche (atual União de Freguesias Coruche, Fajarda e Erra) (Fig. 1), dos
quais cerca de 80 ha se localizam na Herdade dos Concelhos, propriedade do Município
de Coruche (Fig. 2).

Figura 1. Vistas parciais do incêndio florestal ocorrido no concelho de Coruche a 4 de julho de
2013 (autor: Mariete Cardoso).
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Figura 2. Área ardida no incêndio de 4 de julho de 2013 e limite da Herdade dos Concelhos
(cartografia disponibilizada pela CMC).

Na sequência deste incêndio, foi celebrado a 23 de outubro de 2013 um protocolo
de colaboração entre a Câmara Municipal de Coruche - Observatório do Sobreiro e da
Cortiça (CMC-OSC), o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) do
Instituto Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa (ISA-UL), e a Associação de
Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes (APFC). Este protocolo tem
por objetivo a melhoria do conhecimento sobre a ecologia do sobreiro (Quercus suber),
mais concretamente sobre os efeitos do fogo e da gestão pós-fogo em povoamentos
florestais desta espécie afetados por incêndios. Pretendemos conhecer melhor a
resistência e resiliência do sobreiro ao fogo, e nomeadamente as relações entre o
sucesso da recuperação pós-fogo e as práticas de gestão florestal (corte, desbastes,
descortiçamento), ou ainda a presença de pragas e doenças.
O presente relatório apresenta um conjunto de dados relativos aos primeiros anos
deste estudo.
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2. MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A área de estudo localiza-se na Herdade dos Concelhos, freguesia de Erra, concelho de
Coruche, distrito de Santarém. A área tem um clima mediterrânico, com uma
precipitação média anual de 600-700 mm, uma temperatura média anual de 15-16 ºC e
uma média de 20-30 dias de geada por ano (APA 2014). As unidade pedológicas
predominates são fluvissolos, nomeadamente fluvissolos êutricos associados a
fluvissolos calcários (APA 2014). Os complexos litológicos predominates são
formações sedimentares, onde se incluem as seguintes unidades litológicas: arenitos,
calcários mais ou menos margosos, areias, cascalheiras, argilas e aluviões (APA 2014).
A topografia é algo irregular, com a altitude a variar entre 20 e 145 m (Fig. 3) e os
declives entre 0 e 23º.

Figura 3. Topografia na área ardida no incêndio de 4 de julho de 2013 e zona envolvente
(cartografia de base disponibilizada pela CMC).
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A ocupação do solo predominante é florestal, e as principais espécies representadas
são o sobreiro (Quercus suber), o pinheiro bravo (Pinus pinaster) e o pinheiro manso
(Pinus pinea), que frequentemente se encontram misturadas. Em alguns locais podem
ainda encontrar-se outras espécies arbóreas tais como o carvalho português (Quercus
faginea), o salgueiro (Salix sp.) e o eucalipto (Eucalyptus globulus). O coberto subarbóreo e arbustivo varia bastante espacialmente e inclui uma grande diversidade de
espécies, incluindo o medronheiro (Arbutos unedo), carvalhiça (Quercus lusitanica),
murta (Myrtus communis), lentisco (Phillyrea angustifolia), pilriteiro (Crataegus
monogyna), urze (Erica arborea), aroeira (Pistacia lentiscus), aderno-bastardo
(Rhamnus alaternus), sargaço (Cistus salvifolius), esteva (Cistus ladanifer), estevão
(Cistus populifolius), roselha (Cistus crispus), alecrim (Rosmarinus officinalis),
carqueja (Pterospartum tridentatum), trovisco (Daphne gnidium), torga (Calluna
vulgaris),

gilbardeira

(Ruscus

aculeatus),

rosmaninho

(Lavandula

stoechas),

rosmaninho-maior (Lavandula pedunculata), espargo (Asparagus aphyllus), pereira
brava (Pyrus bourgaeana), sargaça (Halimium calycinum, H. halimifolium, H.
ocymoides), tojo (Ulex sp.), madressilva (Locinera sp.), silva (Rubus sp.), entre outras
(Fig. 4).
A área de estudo foi parcialmente afetada por um incêndio (cerca de 80 ha na
Herdade dos Concelhos) no dia 4 de julho de 2013 (Figs. 2 e 5).

Figura 4. Vista parcial do subcoberto arbustivo existente na área de estudo (autor: Filipe Catry).
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Figura 5. Vistas parciais da área de estudo cerca de um mês (7 agosto 2013) após o incêndio
(autor: Filipe Catry).
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2.2. Delineamento experimental
Após o incêndio, e na sequência das reuniões iniciais entre a CMC-OSC, o CEABNISA e a APFC, foi delineado um desenho experimental conforme apresentado no Anexo
1. Este previa a implementação de diferentes ações de gestão pós-fogo e subsequente
monitorização, nomeadamente: a) corte mais ou menos precoce de sobreiros explorados
e virgens; b) poda mais ou menos precoce e mais ou menos intensa de sobreiros
explorados; c) descortiçamento mais ou menos precoce de sobreiros explorados; d)
desbaste mais ou menos precoce e mais ou menos intenso de rebentos de toiça de
sobreiros explorados e virgens.
No entanto, e devido a diversos constrangimentos o delineamento experimental
inicial teve de ser alterado, nomeadamente:
a) Corte de sobreiros: No mês de setembro de 2013 foi feito por parte da CMC o
primeiro pedido de abate de sobreiros ao Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF). A demora na autorização do corte por parte do ICNF e subsequente
processo de execução (colocação dos sobreiros em hasta pública pela CMC, adjudicação
dos trabalhos e sua execução), levou a que os primeiro cortes, previstos para o inverno
de 2013 (1ª fase), ocorressem apenas durante o mês de abril de 2014 (o corte dos
sobreiros queimados ocorreu nos dias 2 e 3 de abril, e o corte dos sobreiros não
queimados ocorreu no dia 21 de abril). No total foram cortados 124 sobreiros no
primeiro ano (25% do total dos sobreiros estudados), incluindo 84 sobreiros queimados
(64 explorados e 20 virgens) e 40 sobreiros não queimados (30 explorados e 10
virgens). Este número representa um pequeno desvio relativamente ao número
inicialmente previsto (130; tendo havido algumas trocas e ficado alguns sobreiros por
cortar). Os cortes previstos para o segundo inverno (2ª fase) também sofreram um atraso
(por não ter aparecido comprador aquando da hasta pública), tendo sido efetuados
apenas no terceiro outono (setembro/outubro de 2015). Nesta 2ª fase foram cortados
mais 62 sobreiros explorados queimados, quando se tinha inicialmente previsto cortar
60. Assim, no total foram cortados 146 sobreiros queimados e 40 não queimados.
b) Poda de sobreiros: A intenção inicial de podar a copa de uma parte dos sobreiros
queimados foi abandonada devido ao facto de a grande maioria dos sobreiros não
apresentar regeneração de copa após o incêndio ou essa regeneração ter sido muito
fraca, não se justificando assim a execução desta ação de gestão;
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c) Descortiçamento de sobreiros: A intenção inicial de descortiçar precocemente
uma parte dos sobreiros queimados foi abandonada, devido ao facto de a grande maioria
dos sobreiros não apresentar regeneração de copa após o incêndio ou essa regeneração
ter sido muito fraca, não se justificando assim a execução desta ação de gestão;
d) Desbaste da regeneração de toiça: desbaste mais ou menos precoce e mais ou
menos intenso de rebentos de toiça de sobreiros explorados e virgens. No terceiro
inverno após o incêndio (fim de janeiro 2016) procedeu-se ao desbaste dos rebentos de
toiça de 76 sobreiros (68 queimados), e no sexto inverno (início de fevereiro 2019)
procedeu-se ao desbaste dos rebentos de toiça de 61 sobreiros (56 queimados). O
número de sobreiros com regeneração de toiça foi diminuindo ao longo do tempo, e
alguns sobreiros só tinham um rebento, pelo que não foi possível proceder ao desbaste
de todos os sobreiros inicialmente seleccionados. Por outro lado, a intenção inicial de
estudar desbastes com diferentes intensidades (deixando um ou dois rebentos), acabou
por ser abandonada. A opção de deixar dois rebentos pressupõe que estes estejam
suficientemente distanciados para que se possa fazer facilmente o descortiçamento de
ambos no futuro, devendo essa distância ser superior a 50 cm. Como essa condição foi
observada em muito poucos casos, optou-se por deixar apenas um rebento nos
sobreiros.
Assim, e tendo em conta as alterações referidas, apresenta-se no Anexo 2 uma
atualização do delineamento experimental inicial, com as ações de gestão já
implementadas ou a implementar.

2.3. Seleção, marcação e monitorização dos sobreiros
No mês de novembro de 2013 teve início a seleção das áreas de estudo. No início de
dezembro de 2013 teve início a seleção e marcação dos sobreiros a estudar, marcação
essa que incluiu a georreferenciação de cada árvore com recurso a GPS e a marcações
no terreno, com fita sinalizadora e tinta, para futura identificação. Entre dezembro de
2013 e fevereiro de 2014 procedeu-se a uma primeira monitorização dos sobreiros,
recolhendo dados diversos sobre as características de cada árvore e da área envolvente.
Durante a primeira quinzena de março de 2014, e tendo em consideração o elevado
número de árvores atacadas por pragas, foi efetuada uma segunda monitorização
específica para pragas e doenças. Em novembro de 2014, terminado o primeiro verão
pós-incêndio, foi efetuada uma nova monitorização de todas as árvores, para avaliar a
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evolução do seu estado vegetativo, bem como do ataque de insetos. Esta monitorização
foi repetida anualmente no início do outono.
No total monitorizaram-se 491 sobreiros, incluindo 369 sobreiros queimados (75%)
e 122 sobreiros não queimados (25%, testemunha). Entre estes encontram-se 391
sobreiros explorados (80%) e 100 sobreiros virgens (20%). Estes sobreiros distribuemse de forma equitativa entre duas áreas, que distam entre si cerca de 1 km (Fig. 6): zona
A, com 251 sobreiros (51%), onde as árvores exploradas foram descortiçadas em 2008
(idade da cortiça quando ocorreu o incêndio = 5 anos); e zona B, com 240 sobreiros
(49%) onde as árvores exploradas foram descortiçadas em 2012 (idade da cortiça
quando ocorreu o incêndio = 1 ano).

Zona A

Zona B

Figura 6. Localização dos 491 sobreiros monitorizados (queimados e não queimados) na
Herdade dos Concelhos.

2.3.1. Monitorização no primeiro inverno pós-incêndio: 1ª Fase
Numa primeira fase, entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, procedeu-se a uma
primeira monitorização dos sobreiros, recolhendo dados diversos sobre as características
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de cada árvore e da área envolvente. Em seguida listam-se e descrevem-se
sinteticamente os dados recolhidos:
Todos os sobreiros
a) Data e código: Registo da data de monitorização e do código de identificação de
cada sobreiro (este código foi pintado sobre a cortiça e/ou numa etiqueta plástica
colocada na base do tronco);
b) Coordenadas geográficas: Registo das coordenadas geográficas de cada sobreiro
com recurso a GPS (Global Positioning System);
c) Registo fotográfico: Registo fotográfico de cada sobreiro com recurso a uma
máquina fotográfica digital; foram tiradas 5 fotografias (a 1ª ao código da árvore e as 4
restantes com o perfil da árvore do lado Norte, Este, Sul e Oeste);
d) Diâmetro à altura o peito (DAP): o DAP (cm) foi medido a 1,30 m recorrendo a
uma suta; o DAP de cada sobreiro resulta de 2 medições cruzadas, a partir das quais se
calculou a média;
e) Altura total: a altura total de cada sobreiro (m) foi medida recorrendo a um
hipsómetro (Vertex);
f) Exploração: Indicação se o sobreiro em causa se encontra em exploração ou se é
virgem (não explorado);
g) Espessura da cortiça: a espessura da cortiça (mm) foi medida a 1,30 m recorrendo a
um medidor de cascas; a espessura média da cortiça de cada sobreiro resulta de 4
medições em redor do tronco (nos 4 quadrantes: Norte, Este, Sul e Oeste), a partir das
quais se calculou a média. Nos sobreiros explorados foi também medida a diferença de
espessura (cm) entre a cortiça virgem e a cortiça explorada, medida na zona de transição
entre as 2 cortiças;
h) Ano do último descortiçamento: em sobreiros explorados, foi registado o ano do
último descortiçamento;
i) Número mínimo de descortiçamentos: número de vezes que é possível ver que o
sobreiro foi descortiçado (através da observação das marcas existentes na cortiça na
base do tronco ou na zona de transição entre a cortiça virgem e explorada);
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j) Altura máxima do descortiçamento: em sobreiros explorados, foi medida a altura
máxima do descortiçamento (m) recorrendo a um hipsómetro (Vertex);
k) Descortiçamento nas pernadas: em sobreiros explorados, foi registado se o
sobreiro em causa está descortiçado nas pernadas (ou apenas no tronco principal); nos
casos em que houve descortiçamento nas pernadas, foram ainda registados: o número de
pernadas descortiçadas, a altura da bifurcação (cm), e o comprimento e o diâmetro (cm)
da parte descortiçada de cada pernada;
l) Área total descortiçada: os parâmetros referidos anteriormente (j e k) permitiram o
cálculo posterior da superfície total descortiçada (m2) em cada sobreiro;
m) Diferentes idades de descortiçamento: em sobreiros explorados, foi registado se o
sobreiro em causa tem 2 idades de descortiçamento distintas (normalmente designado
por ‘meças’; nesta herdade essa situação ocorreu nalguns sobreiros para redução da
altura de descortiçamento); nestes casos foi medida a altura (m) da transição entre as 2
idades de descortiçamento;
n) Presença e caracterização de feridas: Registo do número de feridas pré-fogo
(>3cm de comprimento) existentes no tronco do sobreiro até 2 m de altura; altura
mínima (cm) a que se encontra a ferida mais próxima do solo; presença de pelo menos
uma ferida profunda até ao cerne; comprimento e largura (cm) das 3 maiores feridas – a
partir destas medições calculou-se a área (cm2) de lenho exposto (área ocupada pelas 3
maiores feridas);
o) Estado da copa: Estimativa visual do estado da copa em termos da proporção do
volume da copa original que se encontra verde, seca e/ou sem folhas (a soma das 3
perfaz sempre 100%);
p) Presença de sinais de vida: Registo da presença/ausência de sinais de vida (i.e.,
algum tipo de regeneração verde na copa ou na toiça) no sobreiro em causa;
q) Presença de platipos/xileboros: Registo, após observação atenta, se a árvore tem
orifícios de platipo (Platypus cylindrus) e/ou xileboro (Xyleborus spp.) (orifícios com
cerca de 1-1,5 mm de diâmetro), particularmente fáceis de observar quando existe
serrim fresco na superfície do tronco; em caso de presença, contagem e classificação do

Monitorização de povoamentos de sobreiro na Herdade dos Concelhos

10

número de orifícios (presente desde o nível do solo até 2 m de altura) em 3 classes de
abundância: 0 (ausente); 1 (1 a 5 orifícios); 2 (>5 orifícios);
r) Declive: declive em graus (º) do local onde se encontra o sobreiro em causa;
recolhido com base na carta de declives;
s) Exposição: exposição (8 direções cardeais) do local onde se encontra o sobreiro em
causa; verificado com recurso a uma bússola;
t) Posição fisiográfica: posição fisiográfica do local onde se encontra o sobreiro em
causa (E=Encosta; V=Vale; C=Cumeada);
u) Grau de coberto arbóreo: grau de coberto (%) arbóreo (árvores > 3 m de altura)
existente antes do incêndio num raio de 10 m (área de ~114 m2) em redor do sobreiro
monitorizado (avaliação visual considerando as árvores remanescentes no terreno);
v) Grau de coberto arbustivo: grau de coberto (%) arbustivo (matos e/ou árvores < 3
m de altura) existente antes do incêndio num raio de 10 m em redor do sobreiro
monitorizado (avaliação visual considerando os vestígios remanescentes no terreno);
x) Altura do coberto arbustivo: Altura média (cm) do coberto arbustivo (matos e/ou
árvores < 3 m de altura) existente antes do incêndio num raio de 10 m em redor do
sobreiro monitorizado (avaliação visual e medição dos vestígios remanescentes no
terreno);
z) Área basal: Registo da presença de outras árvores ou arbustos (altura > 3 m) num
raio de 5 m (área de ~80 m2) do sobreiro amostrado; incluiu a identificação de cada
espécie e a medição do seu DAP com o objetivo de calcular posteriormente a área basal
total pré-fogo na envolvência do sobreiro; no caso de algumas árvores que foram
cortadas entre a data do incêndio e a monitorização, mediu-se o diâmetro na base (cepo)
e posteriormente converteu-se esse diâmetro em DAP (através de equações
desenvolvidas para o efeito).

Sobreiros queimados
a) Altura mínima do queimado: Foi medida a altura mínima do tronco ou ramos
queimados/carbonizados (m; altura mínima da transição entre queimado e não
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queimado) com recurso a um hipsómetro (Vertex); com base nesta medida e na altura da
árvore, foi posteriormente calculada a proporção da altura mínima do queimado (%;
altura mínima da transição entre queimado e não queimado relativamente à altura total
da árvore);
b) Altura máxima do queimado: Foi medida a altura máxima do tronco ou ramos
queimados/carbonizados (m; altura máxima da transição entre queimado e não
queimado) com recurso a um hipsómetro (Vertex); com base nesta medida e na altura da
árvore, foi posteriormente calculada a proporção da altura máxima do queimado (%;
altura máxima da transição entre queimado e não queimado relativamente à altura total
da árvore);
c) Profundidade de carbonização: Estimativa visual da proporção (%) de área da
superfície do tronco (até 50 cm de altura) que se enquadra em cada uma das 3 classes de
profundidade de carbonização: (1) casca não totalmente carbonizada/negra, (2) casca
uniformemente carbonizada, (3) casca profundamente carbonizada com destruição das
características superficiais;
d) Presença de regeneração de copa: Registo da presença/ausência de regeneração de
copa após o fogo no sobreiro em causa; em caso de presença, indicação se na data de
monitorização a regeneração de copa está verde ou se secou;
e) Caracterização da regeneração de copa: Caso o sobreiro tenha regeneração de
copa, esta é caracterizada de acordo com os seguintes parâmetros: (1) Distribuição geral
na copa – estimativa visual da percentagem da copa original que apresenta sinais de
regeneração pós-fogo (% de ramos principais com regeneração); (2) Distribuição
específica dentro da área a regenerar – classificação visual da regeneração em 3 classes
de abundância (pontual, intermédia ou homogénea); (3) Altura da regeneração medição com recurso a um hipsómetro da altura mínima e máxima (m) onde aparece a
regeneração (altura a partir do solo a que se encontra o rebento mais baixo e mais
elevado, respetivamente);
f) Presença de regeneração de toiça: Registo da presença/ausência de regeneração de
toiça após o fogo no sobreiro em causa; em caso de presença, indicação se na data de
monitorização a regeneração de toiça está verde ou se secou;
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g) Caracterização da regeneração de toiça: Caso o sobreiro tenha regeneração de
toiça, esta é caracterizada de acordo com os seguintes parâmetros: (1) Número de
rebentos de toiça existentes; (2) Altura dos rebentos de toiça – medição com uma fita
métrica da altura máxima e modal (cm) dos rebentos (altura do rebento mais alto e
altura da maioria dos rebentos, respetivamente); (3) Diâmetro dos rebentos de toiça –
medição com uma craveira digital do diâmetro máximo e modal (mm; medido na base)
dos rebentos de toiça (diâmetro do rebento mais grosso e diâmetro da maioria dos
rebentos, respetivamente).

2.3.2. Monitorização no primeiro inverno pós-incêndio: 2ª Fase
Numa segunda fase, durante a primeira quinzena de março de 2014, e tendo em
consideração o elevado número de árvores atacadas por pragas, foi efetuada uma
segunda monitorização específica para pragas e doenças. Em seguida listam-se e
descrevem-se sinteticamente os dados recolhidos:
a) Presença e densidade de platipos/xileboros: Registo da presença/ausência de
orifícios recentes de platipos (Platypus cylindrus) e/ou xileboros (Xyleborus spp.)
(orifícios com cerca de 1-1,5 mm de diâmetro), particularmente fáceis de observar
quando existe serrim fresco na superfície do tronco; em caso de presença, contagem e
registo do número de orifícios presente desde o nível do solo até 2 m de altura; com
base neste número e nas medições do tronco e pernadas, calculou-se posteriormente a
densidade de orifícios por unidade de superfície de tronco/pernadas (orifícios/m2), e
classificou-se a intensidade de ataque em: nula (0 orifícios/m2), reduzida (1-30
orifícios/m2), moderada (31-60 orifícios/m2) ou elevada (>60 orifícios/m2);
b) Localização dos orifícios de platipos/xileboros: Em caso de presença de orifícios,
registo da sua localização, nomeadamente: (1) se estão localizados no tronco principal
e/ou nas pernadas; (2) se estão localizados na cortiça explorada e/ou cortiça virgem e/ou
em feridas; (3) em que quadrantes (Norte, Este, Sul, Oeste) do tronco se localizam; (4)
altura mínima e máxima (cm) em que ocorrem (se >200 cm regista-se mas não se efetua
a contagem/medição);
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c) Presença de cobrilha da cortiça: Registo da presença/ausência de indícios de
galerias de cobrilha da cortiça (Coroebus undatus) na superfície do tronco (feitas pelas
larvas na parte externa do entrecasco);
d) Localização das galerias de cobrilha da cortiça: Em caso de presença de galerias,
registo da sua localização, nomeadamente em que quadrantes (Norte, Este, Sul, Oeste)
do tronco se localizam;
e) Presença de outros perfuradores: Registo, após observação atenta, se a árvore tem
orifícios e/ou galerias de outros insetos perfuradores (orifícios com mais de 1,5 mm de
diâmetro) na superfície do tronco; em caso de presença, contagem e registo do número
de orifícios presente desde o nível do solo até 2 m de altura e do seu diâmetro;
f) Localização dos orifícios de outros perfuradores: Em caso de presença, registo da
localização dos orifícios, nomeadamente: (1) se estão localizados na cortiça explorada
e/ou cortiça virgem e/ou em feridas; (2) em que quadrantes (Norte, Este, Sul, Oeste) do
tronco se localizam;
g) Presença de carvão do entrecasco: Registo, após observação atenta, se a árvore
apresenta sinais de carvão do entrecasco (Biscogniauxia mediterranea) na superfície do
tronco;
h) Localização do carvão do entrecasco: Em caso de presença, registo da localização
dos fungos, nomeadamente: (1) em que quadrantes (Norte, Este, Sul, Oeste) do tronco
se localizam;
i) Presença de outros fungos: Registo, após observação, se a árvore apresenta outras
espécies de fungos (> 1 cm) a crescer na superfície do tronco (sem identificação das
espécies);
j) Localização dos fungos: Em caso de presença, registo da localização dos fungos,
nomeadamente: (1) se estão localizados na cortiça explorada e/ou cortiça virgem e/ou
em feridas; (2) em que quadrantes (Norte, Este, Sul, Oeste) do tronco se localizam;
k) Humidade do entrecasco/cortiça: Foi medida a humidade no entrecasco/cortiça
com recurso a um medidor de humidade (Aqua-Boy), em cada um dos 4 quadrantes
(Norte, Este, Sul e Oeste).
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2.3.3. Monitorização no segundo outono pós-incêndio
Em novembro de 2014, terminado o primeiro verão pós-incêndio, foi efetuada uma
nova monitorização de todas as árvores, para avaliar a evolução do seu estado
vegetativo, bem como do ataque de pragas e doenças. Em seguida listam-se e
descrevem-se sinteticamente os dados recolhidos:

Todos os sobreiros
a) Data e código: Registo da data de monitorização e do código de identificação de
cada sobreiro;
b) Presença de corte: Registo da presença/ausência de corte do sobreiro em causa, e
em caso de corte, indicação da data respetiva;
c) Estado da copa: Estimativa visual do estado da copa em termos da proporção do
volume da copa original que se encontra verde, seca e/ou sem folhas;
d) Presença de sinais de vida: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª Fase);
e) Presença e densidade de platipos/xileboros: (ver descrição relativa ao 1º inverno –
2ª Fase);
f) Localização dos orifícios de platipos/xileboros: (ver descrição relativa ao 1º
inverno – 2ª Fase);
g) Presença de carvão do entrecasco: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 2ª Fase);
h) Localização do carvão do entrecasco: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 2ª
Fase).

Sobreiros queimados
a) Presença de regeneração de copa: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª Fase);
b) Caracterização da regeneração de copa: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª
Fase);
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c) Presença de regeneração de toiça: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª Fase);
d) Caracterização da regeneração de toiça: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª
Fase).

2.3.4. Monitorização no terceiro outono pós-incêndio e outonos seguintes
No início do outono de cada ano (entre fim de setembro e fim de outubro), foi efetuada
uma nova monitorização de todas as árvores, para avaliar a evolução do seu estado
vegetativo, bem como do ataque de pragas. Em seguida listam-se e descrevem-se
sinteticamente os dados recolhidos:

Todos os sobreiros
a) Data e código: Registo da data de monitorização e do código de identificação de
cada sobreiro;
b) Presença de corte: Registo da presença/ausência de corte do sobreiro em causa, e
em caso de corte, indicação da data respetiva;
c) Estado da copa: Estimativa visual do estado da copa em termos da proporção do
volume da copa original que se encontra verde, seca e/ou sem folhas;
d) Presença de sinais de vida: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª Fase);
e) Presença e densidade de platipos/xileboros: (ver descrição relativa ao 1º inverno –
2ª Fase);
f) Localização dos orifícios de platipos/xileboros: (ver descrição relativa ao 1º
inverno – 2ª Fase).

Sobreiros queimados
a) Presença de regeneração de copa: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª Fase);

Monitorização de povoamentos de sobreiro na Herdade dos Concelhos

16

b) Caracterização da regeneração de copa: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª
Fase);
c) Presença de regeneração de toiça: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª Fase);
d) Caracterização da regeneração de toiça: (ver descrição relativa ao 1º inverno – 1ª
Fase).
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2.4. Captura de insetos em armadilhas
2.4.1. Instalação e monitorização de armadilhas com feromonas para platipos
2014: Em abril de 2014 foram instaladas pela CMC-OSC na Herdade 30 armadilhas
(MultiWit Bark Beetle Slit Trap; Fig. 7) com feromonas de agregação específicas para
platipos (Platypus cylindrus). O objetivo da instalação destas armadilhas foi a captura
de platipos para controlo da população. O preço unitário das armadilhas e respetivas
feromonas foi de cerca de 35€ e 13€ (mais IVA), respetivamente. As feromonas foram
adquiridas às empresas Florgenese (primeiras 60 unidades) e Forestagri. A duração da
atividade das feromonas diminui ao longo do tempo, pelo que é normalmente
recomendada a sua substituição a cada 2 meses. As 30 armadilhas foram colocadas
próximo de caminhos, no interior da área ardida e na zona de interface ardido/não
ardido (Fig. 8).
Durante 7 meses (abril-novembro 2014) os insetos capturados em cada armadilha
foram recolhidos e armazenados em sacos de plástico individuais, etiquetados com o
número da armadilha e a data de recolha, e congelados para posterior identificação e
contagem em laboratório.


Instalação de 30 armadilhas: 15-22/04/2014;



Recolha de insetos nas 30 armadilhas (aproximadamente de 15 em 15 dias; em
final de agosto/setembro não foram feitas recolhas por falta de feromona; datas
de recolha: 06/05, 20/05, 03/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 02/10, 16/10,
30/10, 17/11);



Colocação de feromonas nas 30 armadilhas: 18/04/2014 (simultaneamente à
instalação das armadilhas); 18/06/2014 (~2 meses após a instalação das
armadilhas); 18/09/2014 (feromonas ativas até ~17/11/2014). Em meados de
agosto não foram substituídas as feromonas; em setembro, quando foram
substituídas, retiraram-se (sem armazenar) os poucos insetos existentes nas
armadilhas por se encontrarem muito deteriorados.
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Figura 7. Exemplo de armadilhas com feromonas, instaladas pela CMC para capturar platipos
(autor: F. Catry).

Figura 8. Localização das 30 armadilhas instaladas para capturar platipos e perímetro da área
ardida (sobrepostos à carta militar).
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2015-2018: A indisponibilidade de verbas não permitiu manter as 30 armadilhas
ativas a partir de meados de 2014. Porém, em 2015 considerou-se que seria importante
manter pelo menos uma parte das armadilhas ativas para efeitos de monitorização e
comparação com 2014. Assim, decidiu-se adquirir novas feromonas (à empresa
Forestagri) e manter activas 5 das armadilhas previamente instaladas (P05, P23, P26,
P27, e P28; ver Fig. 8a). As armadilhas seleccionadas foram aquelas que apresentaram
um maior número de capturas em 2014. Numa primeira fase decidiu-se manter estas
armadilhas durante um ano completo (junho 2015 a junho 2016). Terminado esse ano,
optou-se por manter as 5 armadilhas ativas durante mais algum tempo, mas a
indisponibilidade de recursos financeiros/humanos e/ou de feromonas fez com que as
armadilhas estivessem inativas durante o período de julho a outubro de 2016, tendo a
monitorização terminado em junho de 2018.


Colocação de feromonas nas 5 armadilhas (aproximadamente a cada 2 meses)



Recolha de insetos nas 5 armadilhas (aproximadamente de 15 em 15 dias,
excepto nos meses mencionados acima)

Figura 8a. Localização das 5 armadilhas que se mantiveram ativas durante parte do período
2015-2018 (assinaladas pelo polígono azul).
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2.4.2. Instalação e monitorização de armadilhas de interseção de voo
Em abril de 2014 foram instaladas 12 armadilhas “abertas”, para captura de insetos por
intersecção de voo, em 12 sobreiros explorados queimados e não queimados (Figs.9 e
11). Aquando da sua instalação foram selecionados sobreiros em diferentes condições
vegetativas, nomeadamente: 3 sobreiros não queimados (ANQ11, ANQ16, ANQ45); 3
sobreiros queimados com regeneração de copa (AQN1, AQN2, AQ103); 3 sobreiros
queimados só com regeneração de toiça (AQ112, AQ130, AQ131); 3 sobreiros
queimados sem regeneração de toiça nem de copa (AQ109, AQ110, AQ115). O
objetivo da instalação destas armadilhas foi a captura de insetos voadores (no momento
em que tentam pousar no tronco de sobreiros), para posterior identificação e contagem.
Estas armadilhas consistem em garrafões plásticos transparentes de 5 litros,
parcialmente abertos de um dos lados; cada armadilha foi encostada e presa ao tronco
do sobreiro em posição invertida (Fig. 9), encontrando-se a parte aberta virada para o
exterior. A área aberta tem cerca de 322 cm2 (14 x 23 cm). Na parte inferior da
armadilha (~20%; correspondente à boca do garrafão), foi colocado líquido para
capturar e conservar os insetos (cerca de 1/3 do volume foi preenchido com líquido para
radiador automóvel 10% com etilenoglicol e os restantes 2/3 com água). A recolha de
insetos foi efetuada sem retirar a armadilha, abrindo apenas a tampa na parte inferior e
escoando o líquido através de um filtro de rede. Após cada recolha o líquido foi reposto.
Os insetos recolhidos em cada armadilha foram armazenados em frascos de plástico
individuais, cobertos com álcool, etiquetados com o número da armadilha e a data de
recolha, e congelados para posterior identificação e contagem em laboratório.


Instalação de 12 armadilhas: 22/04/2014.



Recolha de insetos nas 12 armadilhas (datas de recolha em 2014,
aproximadamente de 15 em 15 dias; entre meados de agosto e meados de
outubro não foram feitas recolhas; em 16/10 as armadilhas foram limpas e o
líquido foi substituido): 06/05, 20/05, 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08,
30/10, 17/11.
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Figura 9. Exemplo de uma armadilha de interseção de voo (aberta), instalada para capturar
insetos que voam para o tronco de sobreiros queimados ou não queimados (autor: F. Catry).

2.4.3. Instalação e monitorização de armadilhas de emergência
Armadilhas de emergência grandes
2014: Em abril de 2014 foram instaladas 6 armadilhas grandes “fechadas” (Figs. 10 e
11), para captura de insetos emergentes, em 6 sobreiros explorados queimados (FQ102,
FQ106, FQ109, FQ110, FQ113, FQ115). O objetivo da instalação destas armadilhas foi
a captura de insetos existentes no interior do tronco de sobreiros (no momento da sua
emergência), para posterior identificação e contagem. Cada armadilha consiste num
garrafão plástico transparente de 5 litros, parcialmente aberto de um dos lados e preso
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com arame ao tronco do sobreiro em posição invertida (Fig. 10); a parte aberta
encontra-se encostada ao tronco (minimizando a captura acidental de insetos existentes
no exterior). Depois de colocada a armadilha, utilizou-se espuma expansiva de
poliuretano para vedar a área de contacto entre a armadilha e o tronco da árvore. A área
aberta de cada armadilha tem cerca de 275 cm2 (11 x 25 cm). A maior parte da área
restante (~80%) foi pintada de castanho-escuro (opaco) para minimizar a entrada de luz,
à exceção da parte inferior (~20%; correspondente à boca do garrafão); o objetivo foi
atrair rapidamente os insetos emergentes pela luz para a parte inferior da armadilha,
fazendo-os cair e imobilizar no líquido conservante aí depositado (líquido para radiador
automóvel 10%, com etilenoglicol aditivado). A recolha de insetos foi efetuada sem
retirar a armadilha, abrindo apenas a tampa na parte inferior e escoando o líquido
através de um filtro de rede. Após cada recolha o líquido foi reposto através de um
orifício (tapado) existente no topo. Em cada recolha foi verificada a eventual existência
de orifícios na área de contacto entre a armadilha e o tronco da árvore, e aplicada mais
espuma expansiva para vedar sempre que necessário. Os insetos recolhidos em cada
armadilha foram armazenados em frascos de plástico individuais, cobertos com álcool,
etiquetados com o número da armadilha e a data de recolha, e congelados para posterior
identificação e contagem em laboratório.


Instalação de 6 armadilhas (datas e códigos): 07/04/2014 (FQ109, FQ113), e
22/04/2014 (FQ102, FQ106, FQ110, FQ115);



Recolha de insetos nas 6 armadilhas (datas de recolha, aproximadamente a cada
2-3 meses, excepto a última recolha que decorreu 6 meses após a penúltima):
23/06/2014, 24/09/2014, 22/11/2014, 19/02/2015, 27/08/2015.

2016: Em 24/03/2016 as mesmas 6 armadilhas usadas em 2014 foram instaladas em 6
sobreiros diferentes (4 queimados e 2 não queimados; 5 armadilhas em sobreiros com
copa verde e 1 armadilha num sobreiro cuja copa acabara de secar no último mês). A
recolha de insetos foi efetuada mensalmente entre abril de 2016 e dezembro de 2017.


Instalação de 6 armadilhas (datas e códigos): 24/03/2016 (AQ5G, AQ7G,
ANQG, BQ47G, BQ143G, BNQ28G);
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Recolha de insetos nas 6 armadilhas (datas de recolha, aproximadamente a cada
mês):

27/04/2016,

31/05/2016,

30/06/2016,

01/08/2016,

31/08/2016,

01/10/2016, 31/10/2016, 02/12/2016, 01/03/2017, 31/03/2017, 01/05/2017,
02/06/2017, 01/07/2017, 01/08/2017, 31/08/2017, 02/10/2017, 31/10/2017,
01/12/2017, 03/01/2018. A armadilha ANQG foi ainda monitorizada em
01/04/2018 e 03/05/2018.

Figura 10. Exemplo de uma armadilha de emergência grande (fechada), instalada para capturar
insetos que emergem do tronco dos sobreiros queimados (autor: F. Catry).
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Figura 11. Localização dos sobreiros onde em 2014 foram instaladas as 12 armadilhas de
interseção de voo (abertas) e as 6 armadilhas de emergência (fechadas) na Zona A (sobreiros
descortiçados em 2008; os restantes sobreiros monitorizados estão representados a amarelo).

Armadilhas de emergência individuais
Entre finais de setembro de 2015 e maio de 2016, foram colocadas 35 armadilhas de
emergência individuas “fechadas” (Fig. 12), para captura de insetos emergentes, em 14
sobreiros explorados (12 sobreiros queimados e 2 não queimados: Zona A: AQ5, AQ6,
AQ7, AQ14, ANQA, ANQB, ANQC, ANQD; Zona B: BQ47, BQ54, BQ117, BQ138,
BQ143, BQ553, BQ583, BNQ28). Os 14 sobreiros, localizados nas zonas de estudo A e
B (Fig. 13), encontravam-se em diferentes condições vegetativas quando as armadilhas
foram instaladas. 20 armadilhas foram colocadas em sobreiros com copa verde e as
restantes 15 armadilhas em sobreiros com copa seca. O objetivo da instalação destas
armadilhas foi a captura de insetos existentes no interior do tronco de sobreiros (no
momento da sua emergência), para posterior identificação e contagem. Cada armadilha
consiste num tubo de plástico transparente com cerca de 20 cm de comprimento e 1 cm
de diâmetro, unido numa das pontas a um frasco de plástico semi-transparente de 100
ml (depois de aberto um buraco na tampa, a mangueira foi inserida e colada com um
‘cola e veda’ transparente), sendo na outra ponta aparafusado ao tronco do sobreiro, no
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local onde existe um orifício visível de entrada/saída de insectos. Depois de aparafusada
a armadilha, encheu-se cerca de 10% do frasco com álcool (para conservação dos
animais capturados), e utilizou-se “cola e veda” transparente para vedar bem a área de
contacto entre o tubo e o tronco/casca da árvore. A recolha de insetos foi efetuada sem
retirar a armadilha, abrindo apenas a tampa e transferindo os animais capturados. Após
cada recolha o líquido foi reposto. Em cada recolha foi verificada a eventual existência
de orifícios na área de contacto entre a armadilha e o tronco da árvore, e aplicado mais
vedante sempre que necessário. Os insetos recolhidos em cada armadilha foram
armazenados em frascos de plástico individuais, cobertos com álcool, etiquetados com o
número da armadilha e a data de recolha, para posterior identificação e contagem em
laboratório.


Instalação de 30 armadilhas entre 24 e 30 de setembro de 2015 (códigos): Zona
A: 14 armadilhas (10 armadilhas em 4 sobreiros queimados + 4 armadilhas num
sobreiro não queimado); AQ5A, AQ5B, AQ5C, AQ6A, AQ6B, AQ7A, AQ7A,
AQ7A, AQ14A, AQ14B, ANQA, ANQB, ANQC, ANQD; Zona B: 16
armadilhas (13 armadilhas em 7 sobreiros queimados + 3 num sobreiro não
queimado); BQ47A, BQ47B, BQ47C, BQ54, BQ117A, BQ117B, BQ138A,
BQ138B, BQ143A, BQ143B, BQ553A, BQ553B, BQ583, BNQ28A, BNQ28B,
BNQ28C;



Instalação de 5 armadilhas entre abril e maio de 2016 (códigos): Zona A: 2
armadilhas num sobreiro não queimado (ANQE, ANQF; final de maio); Zona B:
3 armadilhas num sobreiro queimado (BQ337A, BQ337B, BQ337C; final de
abril);



A recolha de insetos nestas 35 armadilhas foi efetuada mensalmente.
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Figura 12. Exemplo de uma armadilha de emergência individual (fechada), instalada para
capturar insetos que emergem das galerias existentes no tronco dos sobreiros estudados (autor:
F. Catry).
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Figura 13. Localização dos 14 sobreiros onde foram instaladas as 35 armadilhas de emergência
individuais.

2.4.4. Captura de insetos xilomicetófagos vivos para estudo dos fungos associados
Entre os dias 19 e 24 de maio de 2018 foram efetuadas diversas visitas à Herdade dos
Concelhos (4 dias de trabalho de campo) e utilizadas diferentes técnicas para capturar o
máximo número possível de Xyleborus monographus vivos, com o objetivo de
identificar as espécies de fungos transportados por este coleóptero xilomicetófago. No
total foram capturados 15 indivíduos vivos (cerca de metade nas armadilhas de
feromonas e os restantes nas armadilhas de emergência individuais sem etanol).
Os insetos capturados foram mantidos vivos a cerca de 5ºC em microtubos
individuais e transportados para o laboratório do INIAV para proceder ao isolamento
dos fungos. Os insetos foram então desinfetados superficialmente e macerados. Foram
estabelecidas as culturas em meio de cultura (meio dextrosado de batata – potato
dextrose agar – PDA) e suplementado com antibióticos seletivos para o isolamento de
fungos Ophiostomatales (ciclohexamida). As culturas puras foram agrupadas em
morfotipos de acordo com as suas características morfológicas. Os morfotipos foram
identificados com recurso a técnicas morfológicas e moleculares. A partir do micélio de
culturas em PDA, foi extraído o DNA utilizando o kit NucleoSpin Plant II (MachereyMonitorização de povoamentos de sobreiro na Herdade dos Concelhos
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Nagel GmbH & Co., Germany). Para a identificação específica das culturas, amplificouse pela reação da polimerase (polymerase chain reaction – PCR) a região ITS do DNA
ribossomal e no caso de fungos da ordem Ophiostomatales amplificaram-se
adicionalmente três regiões de DNA (BT, LSU e TEF-1). As sequências obtidas foram
sequenciadas pela empresa STABVIDA. As sequências obtidas foram editadas e
comparadas em bases de dados internacionais (GenBank, Bold Systems e Q-Bank). Para
a abordagem filogenética utilizaram-se os programas Bioedit 7.0.5.3 para o alinhamento
das sequências e Mega 6 para análise de máxima verosimilhança. Continua a decorrer a
amplificação e sequenciação das diferentes regiões genómicas dos Ophiostomatales.

2.5. Análise de dados
Após a recolha de dados no terreno, foi construída uma base de dados com toda a
informação relativa a cada um dos sobreiros monitorizados. Posteriormente foram
calculadas e analisadas diversas estatísticas descritivas das variáveis recolhidas.
Recorreu-se também a técnicas de modelação (modelos de regressão logística) para
analisar os dados obtidos. Os modelos de regressão logística são frequentemente
utilizados para estudar as respostas das árvores após o fogo (e.g. Catry et al. 2010;
Moreira et al. 2007). A regressão logística é indicada para modelar fenómenos onde a
variável dependente é binária ou dicotómica (e.g. morto ou vivo); além disso, é bastante
flexível, no sentido de que aceita uma mistura de variáveis contínuas e categóricas, bem
como variáveis com distribuição não normal (Hosmer e Lemeshow 1989; Legendre e
Legendre 1998). As variáveis independentes foram selecionadas usando o método de
análise passo a passo “Forward LR”. As variáveis independentes só foram incluídas no
modelo se estatisticamente significativas (P <0,05). A correlação entre variáveis
contínuas foi analisada usando o coeficiente de correlação de Pearson, e quando
superior a ±0,5 só uma variável foi utilizada.
A avaliação do desempenho e ajuste dos modelos foi feito através de diferentes
abordagens padrão para a regressão logística. A importância de cada variável foi
avaliada usando o teste de Wald (Legendre e Legendre 1998). O desempenho global dos
modelos foi avaliada usando o “Nagelkerke pseudo-R2” (Nagelkerke 1991), como
indicador da proporção de variância explicada pelos modelos, e a análise “ROC receiver operating characteristic” (Swets 1988; SPSS 2011). Um bom desempenho do
modelo segundo a análise ROC caracteriza-se por uma curva que maximiza a
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sensibilidade para valores baixos de especificidade (grandes áreas abaixo da curva
ROC; AAC); normalmente valores da AAC de 0,5-0,7 indicam uma baixa precisão,
valores de 0,7-0,9 indicam aplicações úteis e valores acima de 0,9 indicam elevada
precisão (Swets 1988). No caso da avaliação do desempenho de modelos desenvolvidos
em estudos anteriores (Catry et al. 2012) para prever as respostas pós-fogo dos sobreiros
monitorizados neste estudo (secção 3.2.3), utilizaram-se matrizes de erro (ou de
confusão) e análises ROC. Para as matrizes de erro, e embora um valor de corte (cut-off
point) de 0,5 seja frequentemente utilizado, este limite pode ser modificado de acordo
com as especificidades dos dados ou as necessidades do utilizador (e.g. Thies et al.,
2006). Os dados foram usados para construir matrizes de erro para diferentes pontos de
corte, ajudando à definição de valores ideais, que correspondem ao valor em que a
sensibilidade e especificidade atingem a mesma proporção. Por outro lado, o método
ROC tem a vantagem de avaliar o desempenho dos modelos de forma independente do
limiar estabelecido, sendo independente da prevalência (e.g. Manel et al., 2001). No
caso dos modelos de mortalidade foram utilizados todos os sobreiros queimados
monitorizados (n=369), e no caso dos modelos relativos à mortalidade da parte aérea ou
regeneração exclusivamente de copa foram utilizados os sobreiros queimados e não
cortados (n=285).
Para testar a existência de diferenças significativas entre a frequência de presenças
de pragas e doenças nos diferentes quadrantes do tronco dos sobreiros monitorizados
(sobreiros com pelo menos uma presença), utilizaram-se testes de hipóteses não
paramétricos para duas ou mais amostras relacionadas (McNemar change test).
A maioria das análises foram realizadas utilizando o programa estatístico SPSS
(SPSS, 2011).
Foi feita também uma análise visual preliminar relativamente à potencial relação
entre o número de platipos capturados nas 30 armadilhas de feromonas no período abrilnovembro de 2014 e a temperatura (mínima e máxima) ou a precipitação que ocorreu
nas semanas anteriores à recolha de insetos (aproximadamente nos 15 dias antes). Os
dados meteorológicos foram disponibilizados à CMC pelo Instituto Português do Mar e
da Atmosfera (IPMA) no âmbito do projeto ‘ClimAdaPT.Local’.
Os métodos relativos às análises dos insetos são apresentadas em detalhe no Anexo
4.

Monitorização de povoamentos de sobreiro na Herdade dos Concelhos

30

3. RESULTADOS

3.1. Características dos sobreiros monitorizados: estatísticas descritivas
No total foram monitorizados individualmente 491 sobreiros, incluindo 369 sobreiros
queimados (75%) e 122 sobreiros não queimados (25%). A grande maioria (80%) destes
sobreiros encontrava-se em exploração, sendo os restantes virgens (não explorados). As
árvores monitorizadas estão distribuídas num raio de aproximadamente 600 metros,
incluindo sobreiros descortiçados em 2008 (5 anos antes do fogo) e sobreiros
descortiçados em 2012 (1 ano antes do fogo).
Nas tabelas 1A, 1B, 2 e 3 apresenta-se um resumo de várias das principais
características dos sobreiros monitorizados. Quando foi feita a primeira monitorização
as árvores estudadas tinham um diâmetro médio de 23,7 cm (variando entre 6 e 57 cm),
e uma altura média de 8,4 m (variando entre 2 e 17 m), existindo grandes diferenças
entre sobreiros explorados e virgens (Tabela 1A). Também se registou uma grande
variabilidade entre indivíduos quanto à espessura da cortiça (entre 0,5 cm e 6,1 cm),
sendo a espessura média de aproximadamente 1,9 cm. Os sobreiros monitorizados
tinham bastantes feridas no tronco resultantes da exploração/gestão florestal (média =
3,6), por vezes com uma grande área de lenho exposto (média 647 cm2); a grande
maioria das feridas foi observada nos sobreiros explorados (feridas de descortiçamento).
O grau de coberto arbóreo num raio de 10 m (área = 314 m2) em redor de cada sobreiro
era em média de 48%, variando entre 0 e 90% (essencialmente coberto de sobreiros,
uma vez que a maioria dos pinheiros foi cortada logo a seguir ao incêndio). O estrato
arbustivo antes do fogo apresentava uma cobertura média de aproximadamente 80%
(variando entre 10 e 100%) e uma altura média de cerca de 1 m (variando entre 0,5 e 1,6
m). A área basal pré-fogo (de todas as espécies lenhosas com mais de 2 m de altura)
num raio de 5 m em redor de cada sobreiro era em média de 26 m2/ha (variando entre 0
e 106 m2/ha).
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Tabela 1A. Características relativas a todos os sobreiros monitorizados e comparação entre
sobreiros explorados e virgens (queimados e não queimados). Resultado das
medições/avaliações efetuadas no primeiro inverno após o incêndio.
Variável

Queimado(1)
Q+NQ

Diâmetro, DAP
(cm)

Q
NQ
Q+NQ

Altura (m)

Q
NQ
Q+NQ

Espessura da
cortiça (mm)

Q
NQ
Q+NQ

Número de feridas

Q
NQ
Q+NQ

Área das 3 maiores
feridas (cm2)

Q
NQ
Q+NQ

Grau de coberto
arbóreo (%)

Q
NQ
Q+NQ

Grau de coberto
arbustivo (%)

Q
NQ
Q+NQ

Altura do coberto
arbustivo (cm)

Q
NQ
Q+NQ

Área basal (m2/ha)

Q
NQ

Explorado(1)
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V
E+V
E
V
E
V

Média (DP)
23,7 (8,2)
25,2 (6,1)
13,8 (4,6)
30,0 (7,6)
12,7 (4,1)
8,4 (2,4)
9,0 (2,0)
5,7 (1,6)
9,7 (2,3)
5,8 (1,7)
18,5 (9,2)
14,4 (6,4)
32,1 (7,9)
18,7 (6,1)
27,0 (7,7)
3,6 (4,3)
5,0 (4,8)
0,4 (0,6)
2,5 (2,2)
0,1 (0,5)
647,1 (1262,9)
709,2 (1147,9)
139,6 (352,1)
1032,0 (1913,2)
17,2 (52,7)
47,6 (20,4)
49,9 (17,4)
27,8 (16,4)
58,6 (20,4)
38,5 (22,2)
79,4 (14,9)
81,4 (11,2)
83,7 (11,0)
73,2 (19,8)
67,8 (24,9)
99,0 (16,4)
98,9 (15,4)
107,3 (15,9)
94,1 (17,5)
96,6 (17,4)
25.9 (22.5)
27.5 (22.4)
21.7 (20.9)
22.2 (22.2)
31.5 (26.0)

Mín.-Máx.
6-57
13-56
6-27
15-50
6-21
2-17
4-17
2-10
6-16
3-10
5-61
5-35
18-61
9-32
14-46
0-30
0-30
0-3
0-13
0-2
0-9650
0-6384
0-2240
0-9650
0-245
10-90
10-90
10-70
20-90
10-90
10-100
30-95
50-90
15-100
10-100
50-160
70-150
70-160
50-150
60-130
0-106
0-106
0-79
0-103
0-95

(1)

Códigos: Q+NQ (sobreiros queimados e não queimados; n=491); QE (sobreiros queimados explorados; n=298);
QV (sobreiros queimados virgens; n=71); NQE (sobreiros não queimados explorados; n=93); NQV (sobreiros não
queimados virgens; n=29).
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Tabela 1B. Comparação entre as características dos sobreiros monitorizados nas zonas A e B
(queimados e não queimados). Resultado das medições/avaliações efetuadas no primeiro
inverno após o incêndio.
Queimado(1)

Variável

Q
Diâmetro, DAP (cm)
NQ
Q
Altura (m)
NQ

Espessura da cortiça
(mm)

Q
NQ
Q

Número de feridas
NQ

Área das 3 maiores
feridas (cm2)

Grau de coberto
arbóreo (%)

Grau de coberto
arbustivo (%)

Altura do coberto
arbustivo (cm)

Q
NQ
Q
NQ
Q
NQ
Q
NQ
Q

2

Área basal (m /ha)
NQ

Zona(1)

Média (desvio padrão)

Mín.-Máx.

A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B

23,0 (7,4)
23,4 (7,8)
22,7 (7,0)
25,9 (10,2)
26,5 (10,1)
24,7 (10,2)
8,4 (2,3)
8,2 (2,5)
8,5 (2,1)
8,7 (2,7)
9,1 (2,8)
8,1 (2,6)
17,8 (9,7)
23,3 (6,9)
13,1 (9,2)
20,6 (7,4)
23,5 (5,7)
15,2 (7,3)
4,1 (4,7)
2,2 (2,0)
5,8 (5,6)
2,0 (2,2)
1,7 (2,2)
2,4 (2,0)
599,6 (1066,6)
868,7 (1246,6)
367,1 (816,6)
790,8 (1723,9)
1009,5 (2032,9)
374,3 (732,2)
45,6 (19,3)
37,2 (17,1)
52,9 (18,1)
53,8 (22,5)
56,2 (24,3)
49,2 (17,8)
81,9 (11,2)
76,6 (13,0)
86,4 (6,6)
71,9 (21,1)
75,3 (13,6)
65,6 (30,0)
100,5 (15,9)
97,8 (18,3)
102,8 (13,0)
94,7 (17,4)
89,3 (9,4)
105,0 (23,6)
26,4 (22,2)
38,7 (25,0)
15,7 (11,5)
24,4 (23,4)
32,4 (24,4)
9,1 (9,9)

5,8-56,8
5,8-46,6
6,4-56,8
6,0-50,1
7,9-45,5
6,0-50,1
2,5-17,1
3,3-15,4
2,5-17,1
2,7-16,1
4,4-16,1
2,7-14,4
5,0-61,3
12,0-47,3
5,0-61,3
8,8-46,3
11,8-46,3
8,8-39,5
0,0-30,0
0,0-8,0
0,0-30,0
0,0-13,0
0,0-13,0
0,0-7,0
0,0-6384,0
0,0-5782,0
0,0-6384,0
0,0-9650,0
0,0-9650,0
0,0-3361,0
10,0-90,0
10,0-80,0
10,0-90,0
10,0-90,0
10,0-90,0
15,0-80,0
30,0-95,0
30,0-90,0
60,0-95,0
10,0-100,0
40,0-90,0
10,0-100,0
70,0-160,0
70,0-160,0
70,0-150,0
50,0-150,0
60,0-110,0
50,0-150,0
0,0-106,4
0,0-106,4
0,0-63,7
0,0-103,0
0,0-103,0
0,0-43,0

(1)

Códigos: Q (sobreiros queimados; n=369); NQ (sobreiros não queimados; n=122); QA (sobreiros queimados na
zona A; n=171); QB (sobreiros queimados na zona B; n=198); NQA (sobreiros não queimados na zona A; n=80);
NQB (sobreiros não queimados na zona B; n=42).
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Tabela 2. Características relativas ao descortiçamento dos sobreiros explorados. Resultado das
medições/avaliações efetuadas no primeiro inverno após o incêndio.
Variável

Ardido (1)
Q+NQ

Nº mínimo de
descortiçamentos

Q
NQ
Q+NQ

Altura máxima do
descortiçamento (m)

Q
NQ
Q+NQ

Área total
descortiçada (m2)

Q
NQ

(1)

Zona (1)
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B

Média (desvio
padrão)
2,4 (0,7)
2,0 (0,6)
2,8 (0,7)
2,4 (0,7)
2,0 (0,6)
2,3 (0,7)
2,5 (0,7)
2,2 (0,6)
2,4 (0,6)
2,1 (0,8)
2,3 (0,8)
1,9 (0,7)
2,0 (0,7)
2,2 (0,8)
1,6 (0,7)
2,4 (0,9)
2,6 (0,9)
1,6 (0,7)
0,29 (0,30)
0,34 (0,28)
0,25 (0,32)
0,25 (0,28)
0,28 (0,22)
0,20 (0,32)
0,42 (0,33)
0,48 (0,33)
0,24 (0,29)

Mínimo-Máximo
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
1-6
1-6
1-5
1-6
1-6
1-5
1-4
1-4
1-4
0,03-2,34
0,04-1,71
0,03-2,34
0,03-2,34
0,04-1,71
0,03-2,34
0,04-1,50
0,04-1,50
0,05-1,10

Códigos: Q+NQ (sobreiros explorados; n=391); Q (sobreiros explorados queimados; n=298); NQ (sobreiros

explorados não queimados; n=93); QA (sobreiros explorados queimados na zona A; n=130); QB (sobreiros
explorados queimados na zona B; n=168); NQA (sobreiros explorados não queimados na zona A; n=60); NQB
(sobreiros explorados não queimados na zona B; n=33).
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Tabela 3. Características relativas à severidade do fogo nos sobreiros queimados. Resultado das
medições/avaliações efetuadas no primeiro inverno após o incêndio.
Variável

Explorado (1)
E+V

Altura mínima do
queimado (m)

E
V
E+V

Altura mínima do
queimado (%) (2)

E
V
E+V

Altura máxima do
queimado (m)

E
V
E+V

Altura máxima do
queimado (%) (2)

E
V
E+V

Profundidade de
carbonização (N3) (3)

E
V

Zona
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B
A+B
A
B

Média (desvio padrão)
5,9 (3,1)
4,5 (3,0)
7,0 (2,5)
6,1 (3,2)
4,5 (3,2)
7,3 (2,5)
4,7 (2,2)
4,3 (2,4)
5,4 (1,8)
71,1 (32,5)
56,7 (34,8)
83,5 (24,3)
68,5 (32,7)
51,1 (33,9)
81,9 (24,5)
82,2 (29,2)
74,5 (31,9)
92,7 (21,3)
7,6 (2,4)
7,1 (2,6)
8,0 (2,2)
8,1 (2,3)
7,7 (2,5)
8,5 (2,0)
5,4 (1,7)
5,2 (1,9)
5,7 (1,4)
91,2 (15,5)
87,4 (18,3)
94,5 (11,6)
90,6 (15,8)
86,2 (18,8)
94,0 (12,0)
93,9 (13,9)
91,3 (16,2)
97,3 (9,2)
50,0 (37,5)
84,5 (19,9)
19,9 (18,6)
47,9 (35,0)
80,9 (20,3)
22,3 (18,7)
58,2 (46,1)
95,9 (13,0)
6,7 (11,5)

Mínimo-Máximo
0-15
0-15
0-12
0-15
0-15
1-12
0-10
0-10
1-10
0-100
0-100
8-100
0-100
0-100
8-100
0-100
0-100
18-100
2-15
2-15
3-15
2-15
2-15
3-15
2-10
2-10
3-9
21-100
21-100
48-100
21-100
21-100
48-100
41-100
41-100
52-100
0-100
10-100
0-80
0-100
10-100
0-80
0-100
20-100
0-30

(1)

Códigos: E+V (queimados explorados e virgens; n=369); E (queimados explorados; n=298); V (queimados não
explorados; n=71). E+V A (queimados na zona A; n =171); E+V B (queimados na zona B; n=198); E A (queimados
explorados na zona A; n=130); E B (queimados explorados na zona B; n=168); V A (queimados virgens na zona A;
n=41); V B (queimados virgens na zona B; n=30).
(2)
Altura do queimado relativamente à altura total da árvore.
(3)
Percentagem do tronco (até 50 cm de altura) com a casca profundamente carbonizada (destruição das
características superficiais).
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3.2. Respostas pós-fogo dos sobreiros queimados
As respostas dos sobreiros após um incêndio são dinâmicas e podem variar ao longo do
tempo. As principais alterações do estado vegetativo dos sobreiros queimados
monitorizados foram observadas entre o primeiro inverno e o segundo outono após o
incêndio, e devem-se sobretudo aos sobreiros que tiveram regeneração de copa logo
após o incêndio mas que depois secaram. Por outro lado, vários dos sobreiros que
inicialmente aparentavam estar mortos, acabaram por regenerar de toiça (Figuras 14 e
15).
Entre os sobreiros queimados (n=369) cerca de 53% não apresentavam sinal de
vida no sétimo outono após o incêndio, 34% apresentavam regeneração só de toiça, 8%
apresentavam regeneração só de copa, e os restantes 5% apresentavam regeneração
simultânea de toiça e copa (Fig. 15). Porém as respostas pós-fogo foram muito
diferentes entre árvores exploradas e virgens (Fig. 16). Enquanto 89% dos sobreiros
virgens apresentavam algum tipo de regeneração (toiça e/ou copa) e 53% tinham
regeneração de copa, entre os sobreiros explorados, apenas 38% apresentavam
regeneração e só 4% tinham regeneração de copa.

Figura 14. Grupo de sobreiros queimados 14 meses após o fogo (zona B). Vêem-se 6
indivíduos que regeneraram de copa após o incêndio mas dos quais apenas 2 mantinham a copa
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verde no segundo outono; podem ver-se também alguns rebentos de toiça e vários sobreiros sem
regeneração (autor: F. Catry).

Figura 15. Estado vegetativo (tipo de regeneração) dos sobreiros queimados (n=369) entre o
primeiro inverno e o sétimo outono após o incêndio. Vários sobreiros que não mostravam sinais
de vida nos primeiros tempos após o incêndio acabaram por regenerar, mas o inverso também
aconteceu.
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Figura 16. Estado vegetativo (tipo de regeneração) dos sobreiros queimados (n=369) no sétimo
outono (2019) após o incêndio: comparação entre sobreiros explorados (n=298) e virgens
(n=71).

3.2.1. Mortalidade
Após um incêndio, a observação da presença de sinais de vida (folhas verdes na copa,
tronco ou na base) num sobreiro queimado não significa que a árvore vá sobreviver. Por
outro lado, a ausência inicial de regeneração também não significa que a árvore tenha
morrido (Fig. 15). Como se constatou neste estudo, isto aplica-se principalmente se
essas observações forem feitas durante o primeiro ano após o incêndio. Embora
geralmente a regeneração na maioria das árvores seja visível nos primeiros meses após
o fogo, diversos fatores podem contribuir para uma resposta mais ou menos rápida.
Durante os primeiros meses deste estudo a mortalidade foi sobrestimada, tendo sido
registados bastantes casos de sobreiros que apenas regeneraram após o primeiro
inverno, e alguns que apenas regeneraram após o segundo outono. A partir do 3º outono
a mortalidade tem aumentado a uma média de 2,3% ao ano, embora com uma
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desaceleração constante nos últimos 4 anos (Fig. 15). No sétimo outono 53% de todos
os sobreiros estavam mortos, e pode concluir-se que a maior parte da mortalidade
ocorreu antes do segundo outono após o incêndio.
Com o objetivo de avaliar os fatores mais importantes para a sobrevivência pósfogo dos sobreiros, foram desenvolvidos vários modelos tendo por base o estado
vegetativo das árvores no segundo outono após o incêndio. Estes mostram que diversas
das variáveis analisadas influenciaram significativamente a mortalidade dos sobreiros
(Tabela 4). Os principais fatores foram a espessura da cortiça, a altura de
descortiçamento e a área basal total (num raio de 5 m em redor do sobreiro). A
mortalidade foi menor em sobreiros com cortiça mais espessa, e foi maior em sobreiros
com maior altura de descortiçamento e localizados em áreas com maior área basal total.
Verificou-se também que nos sobreiros localizados em áreas com menor cobertura de
matos, a mortalidade foi significativamente superior. A análise ROC indica que o
desempenho deste modelo foi bastante razoável (sobretudo tendo em conta a dificuldade
habitual em prever a mortalidade em folhosas), com 74% de concordância entre as
probabilidades previstas e os resultados observados.
A variável ‘exploração’ que indica se o sobreiro é explorado ou virgem, não foi
incluída neste modelo (Tabela 4) por representar uma separação quase-completa dos
dados (i.e., todos os sobreiros mortos eram explorados; este facto afeta a estimativa de
máxima verossimilhança para a variável exploração) e por existirem variáveis
independentes alternativas. Porém, o modelo mais parcimonioso inclui apenas a
variável exploração e a área basal total (ROC = 0,73; Nagelkerke R2 = 0,35).
Tabela 4. Modelo de regressão logística para prever a mortalidade de sobreiros pós-fogo (modelo
baseado no estado vegetativo de 369 sobreiros queimados, no segundo outono após o incêndio).
Ajuste do modelo: Área abaixo da curva ROC = 0,74; Nagelkerke R2 = 0,32.
Variáveis

Coeficientes (1)

Wald χ2 (2)

P (2)

β0 (constante)

2,066 ± 1,154

3,204

0,073

Espessura da cortiça (mm)

-0,098± 0,019

25,201

<0,001

Altura de descortiçamento (m)

0,567 ± 0,143

15,765

<0,001

Área basal total (cm2)

0,021 ± 0,006

10,896

<0,001

Coberto de matos (%)

-0,026 ± 0,012

4,913

0,027

(1)

Coeficientes do modelo (± erro padrão); (2) Resultados do teste Wald (Wald χ2 e respetiva significância
P-value) para avaliar a importância de cada variável (as variáveis estão ordenadas por ordem decrescente
de importância).
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3.2.2. Regeneração de copa
Nos primeiros meses após o incêndio, 79% de todos os sobreiros queimados começaram
a emitir novos rebentos na copa, sendo esta percentagem igual nos sobreiros explorados
e virgens. Porém, no primeiro inverno após o incêndio já só 33% apresentavam
regeneração de copa verde (23% dos sobreiros explorados e 75% dos sobreiros virgens).
No segundo outono após o incêndio, estas percentagens baixaram para 6% e 59% nos
sobreiros explorados e virgens, respetivamente, e nos 5 anos seguintes a situação quase
estabilizou, sendo de 4% e 53% no sétimo outono.
Considerando apenas os sobreiros queimados que não foram cortados (n=245),
verificou-se que 86% regeneraram de copa após o incêndio, e essa percentagem foi
semelhante entre árvores exploradas e virgens (86% e 84%, repetivamente). Porém, no
primeiro inverno após o fogo já só 39% apresentavam regeneração de copa verde, e no
segundo outono a percentagem de sobreiros com regeneração de copa verde diminuiu
para 24%. De entre os sobreiros que mantinham a copa verde no segundo outono, 71%
eram virgens e apenas 29% eram explorados; a grande maioria apresentava regeneração
homogénea ou intermédia em todas as pernadas principais.
O modelo desenvolvido mostra que duas variáveis influenciaram significativamente
a regeneração de copa nos sobreiros estudados. A presença de regeneração de copa
verde nos sobreiros queimados, no segundo outono após o incêndio, foi positivamente
afetada pela espessura da cortiça dos sobreiros e foi negativamente afetada pela
severidade do fogo, representada pela proporção de casca profundamente carbonizada
(Tabela 5). A análise ROC indica que o desempenho deste modelo foi excelente, com
94% de concordância entre as probabilidades previstas e os resultados observados.
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Figura 15. Sobreiros explorados queimados com regeneração de copa no segundo outono após
o fogo (autor: F. Catry).

Tabela 5. Modelo de regressão logística para prever a regeneração de copa de sobreiros pós-fogo
(modelo baseado no estado vegetativo de 245 sobreiros queimados não cortados, no segundo outono
após o incêndio). Ajuste do modelo: Área abaixo da curva ROC = 0,94; Nagelkerke R2 = 0,70.
Variáveis

Coeficientes (1)

Wald χ2 (2)

P (2)

β0 (constante)

-6,306 ± 0,767

67,676

<0,001

0,334± 0,045

54,188

<0,001

-0,039± 0,010

15,834

<0,001

Espessura da cortiça (mm)
Severidade do fogo N3 (%)

(3)

(1)

Coeficientes do modelo (± erro padrão); (2) Resultados do teste Wald (Wald χ2 e respetiva significância
P-value) para avaliar a importância de cada variável (as variáveis estão ordenadas por ordem decrescente
de importância); (3) Severidade do fogo indicada pela profundidade de carbonização (nível 3), i.e.
proporção de casca profundamente carbonizada com destruição das características superficiais (ver
métodos).

3.2.3. Regeneração de toiça e desbastes
O aparecimento da regeneração de toiça ocorreu de forma bastante espaçada ao longo
do tempo, tendo-se observado sobreiros que regeneraram logo no primeiro outono
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(cerca de três meses após o incêndio) e outros em que a regeneração só apareceu após o
primeiro inverno (Figs. 16 e 17), ou até mesmo após o segundo outono. Entre o
primeiro inverno e o segundo outono o número de sobreiros com regeneração de toiça
quase duplicou. Considerando todos os sobreiros queimados (n=369), verifica-se que no
primeiro inverno após o incêndio 26% tinha regeneração de toiça (55 sobreiros
explorados e 40 virgens), e nenhuma toiça estava seca. No segundo outono havia 46%
de sobreiros com regeneração de toiça verde e no terceiro outono havia 48%. Nos
outonos seguintes essa percentagem diminui para 44%, 42%, 40% e 39%,
respetivamente. A maior parte dos sobreiros que regeneraram de toiça mais tarde eram
árvores exploradas e que não apresentavam nenhum sinal de vida quando foi feita a
primeira monitorização.

Figura 16. Sobreiros explorados queimados com regeneração de toiça no segundo outono após
o incêndio (autor: F. Catry).
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Figura 17. Regeneração de toiça de dois sobreiros no segundo outono (ca. 14 meses) após o
incêndio. Estes sobreiros (explorados e queimados) foram ambos cortados 9 meses depois do
fogo, mas a sua resposta foi bastante desfasada no tempo, com o sobreiro da esquerda a mostrar
uma resposta muito tardia (autor: F. Catry).

O modelo desenvolvido mostra que três variáveis influenciaram significativamente
a regeneração de toiça nos sobreiros estudados. A presença de regeneração de toiça
verde nos sobreiros queimados, no segundo outono após o incêndio, foi negativamente
afetada pelo diâmetro da árvore (DAP) e pela área basal, e foi positivamente afetada
pela severidade do fogo, representada pela proporção de casca profundamente
carbonizada (Tabela 6). Porém, este modelo, ao contrário dos anteriores, mostrou um
fraco desempenho.
Tabela 6. Modelo de regressão logística para prever a regeneração de toiça de sobreiros pós-fogo
(modelo baseado no estado vegetativo de 369 sobreiros queimados, no segundo outono após o
incêndio). Ajuste do modelo: Área abaixo da curva ROC = 0,67; Nagelkerke R2 = 0,14.
Variáveis

Coeficientes (1)

Wald χ2 (2)

P (2)

β0 (constante)

1,530 ± 0,418

13,420

<0,001

Diâmetro (cm)

-0,073 ± 0,017

19,083

<0,001

Área basal total (cm2)

-0,023± 0,006

12,651

<0,001

Severidade do fogo N3 (%) (3)

0,010± 0,004

7,285

0,007

(1)

Coeficientes do modelo (± erro padrão); (2) Resultados do teste Wald (Wald χ2 e respetiva significância
P-value) para avaliar a importância de cada variável (as variáveis estão ordenadas por ordem decrescente
de importância); (3) Severidade do fogo indicada pela profundidade de carbonização (nível 3).
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Mais de 60% dos sobreiros queimados com regeneração de toiça monitorizados no
primeiro inverno e no segundo outono após o incêndio tinham entre 1 e 10 rebentos
(varas), e cerca de 20% tinham entre 11 e 20 rebentos (Fig. 18a). No segundo outono,
cerca de 20% dos sobreiros tinham mais de 20 rebentos de toiça.

Figura 18a. Número de rebentos de toiça nos sobreiros queimados com regeneração de toiça no
primeiro inverno (n=95) e no segundo outono (n=162) após o incêndio.

Na Tabela 7 apresentam-se algumas estatísticas sobre a altura e o diâmetro dos
rebentos de toiça até ao segundo outono após o incêndio, e nas Figuras 19 e 20 é
apresentada a evolução do crescimento em altura e em diâmetro dos rebentos de toiça
entre o primeiro inverno e o sétimo outono após o incêndio.
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Tabela 7. Estatísticas relativas à altura e diâmetro da regeneração de toiça de sobreiros
queimados: no primeiro inverno (n=95) e no segundo outono (n=162) após o incêndio.
Variável

Média
1º Inv. 2º Out.

Desvio padrão
1º Inv. 2º Out.

Intervalo
1º Inv. 2º Out.

Altura (cm)

Máxima
Modal

55.4
41.1

178.4
127.4

41.5
33.2

71.3
54.7

2-160
1-140

20-330
12-270

Diâmetro (mm)

Máximo
Modal

6.6
4.4

26.4
12.6

4.3
2.8

12.4
8.5

1-22
1-16

2-65
1-50

A variação do número de rebentos de toiça nos sobreiros queimados ao longo dos
anos não foi muito afetada pela realização de duas operações de desbaste (seleção de
varas ou rebentos), realizadas no terceiro e sexto inverno após o incêndio (Fig. 18b).

Figura 18b. Variação do número de rebentos de toiça nos sobreiros queimados após o incêndio.
Em cada monitorização é representada a mediana (linha dentro da caixa), o quartil superior e
inferior (caixa) e os valores extremos (incluindo outliers). Parte dos sobreiros foi submetida a
uma seleção dos rebentos de toiça entre o 3º e 4º outono, e outra parte entre o 6º e 7º outono.
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Figura 19. Variação da altura máxima dos rebentos de toiça nos sobreiros queimados após o
incêndio. Em cada monitorização é representada a mediana (linha dentro da caixa), o quartil
superior e inferior (caixa) e os valores extremos. Parte dos sobreiros foi submetida a uma
seleção dos rebentos de toiça entre o 3º e 4º outono, e outra parte entre o 6º e 7º outono.

No geral, não existam ainda diferenças muito evidentes entre o crescimento dos
rebentos de toiça dos sobreiros com e sem seleção (Fig. 19 e 20). Embora exista uma
aparente tendência para uma crescente diferenciação com o passar dos anos,
principalmente no que se refere ao diâmetro basal, será necessário acompanhar a
evolução dos crescimentos durante mais alguns anos para poder tirar conclusões mais
robustas.

Monitorização de povoamentos de sobreiro na Herdade dos Concelhos

46

Figura 20. Variação do diâmetro basal máximo dos rebentos de toiça nos sobreiros queimados
após o incêndio. Em cada monitorização é representada a mediana (linha dentro da caixa), o
quartil superior e inferior (caixa) e os valores extremos. Parte dos sobreiros foi submetida a uma
seleção dos rebentos de toiça entre o 3º e 4º outono, e outra parte entre o 6º e 7º outono.

3.2.3. Avaliação de outros modelos existentes
Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos modelos para avaliar as respostas pósfogo de espécies florestais mediterrânicas em áreas ardidas, nomeadamente para o
sobreiro (e.g. Moreira et al. 2007, 2009; Catry et al. 2009, 2010, 2012a, 2013). Entre
estes, um dos estudos mais abrangentes sobre sobreiro (baseado em dados de 22
incêndios e mais de 4500 árvores) foi publicado por Catry et al. (2012a). Apresenta-se
de seguida o resumo de uma avaliação do desempenho dos modelos globais publicados
nesse estudo (mortalidade dos indivíduos, mortalidade da parte aérea e regeneração só
de copa), quando usados para prever as respostas pós-fogo observadas cerca de 16
meses após o incêndio (segundo outono) nos sobreiros da Herdade dos Concelhos.
Relativamente à mortalidade dos sobreiros (ausência de regeneração de copa e/ou
de toiça), a área abaixo da curva ROC foi de 0,70, indicando um desempenho
moderado. A precisão global (para um ponto de corte de 0,2) foi de 61%; a mortalidade
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dos sobreiros foi prevista corretamente pelo modelo em 55% dos casos (sensibilidade) e
a sobrevivência foi prevista corretamente em 66% dos casos (especificidade).
Relativamente à morte da parte aérea (morte, ou regeneração só de toiça), a área abaixo
da curva ROC foi de 0,93, indicando um excelente desempenho. A precisão global (para
um ponto de corte de 0,2) foi de 86%; a morte da parte aérea dos sobreiros foi prevista
corretamente pelo modelo em 86% dos casos e a sobrevivência foi também prevista
corretamente em 86% dos casos. Finalmente e quanto à regeneração exclusivamente de
copa, a área abaixo da curva ROC foi de 0,88, indicando um bom desempenho. A
precisão global (para um ponto de corte de 0,5) foi de 80%; a regeneração
exclusivamente de copa foi prevista corretamente pelo modelo em 82% dos casos, e a
ausência de regeneração exclusivamente de copa foi prevista corretamente em 80% dos
casos.
A capacidade dos modelos para prever a presença ou ausência de regeneração da
parte aérea dos sobreiros queimados foi bastante boa. Já a capacidade de prever a morte
dos indivíduos foi consideravelmente mais fraca; este facto deverá estar em grande parte
relacionado com a atípica elevada mortalidade observada (sobretudo nas árvores que
tinham cortiça com 5 anos), que por sua vez parece estar relacionada com a
particularidade de existirem bastantes pinheiros misturados com os sobreiros estudados.

3.3. Comparação entre sobreiros cortados e não cortados
No total foram cortados 164 sobreiros, representando 34% de todas as árvores
amostradas. Entre as árvores cortadas, a maior parte foi cortada na primeira primavera
após o incêndio (abril de 2014), e as restantes foram cortadas no terceiro outono
(outubro de 2015). Na primeira primavera foram cortados 124 sobreiros, incluindo 84
sobreiros queimados (64 explorados e 20 virgens) e 40 não queimados (30 explorados e
10 virgens). No terceiro outono foram cortados mais 40 sobreiros queimados (todos
explorados). A localização dos sobreiros cortados e não cortados, explorados e virgens,
está sintetizada na Figura 21.
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Figura 21. Localização dos sobreiros cortados e não cortados nas duas áreas estudadas (Zona A
e Zona B).
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A situação dos sobreiros queimados (explorados e virgens) cortados e não cortados
no sétimo outono após o incêndio é apresentada na Figura 22.

Figura 22. Comparação do estado vegetativo de sobreiros queimados cortados (na primeira
primavera e no terceiro outono após o incêndio) e não cortados, no sétimo outono após o
incêndio.

Até ao sétimo outono após o incêndio a altura e o diâmetro dos rebentos de toiça
nos sobreiros queimados cortados e não cortados era semelhante (Figs. 23 e 24), não
sendo visível um efeito notório do corte sobre o crescimento da regeneração.
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Figura 23. Variação da altura máxima dos rebentos de toiça em sobreiros queimados cortados
(na primeira primavera e no terceiro outono após o incêndio) e não cortados. Em cada
monitorização é representada a mediana (linha dentro da caixa), o quartil superior e inferior
(caixa) e os valores extremos.
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Figura 24. Variação do diâmetro basal máximo dos rebentos de toiça em sobreiros queimados
cortados (na primeira primavera e no terceiro outono após o incêndio) e não cortados. Em cada
monitorização é representada a mediana (linha dentro da caixa), o quartil superior e inferior
(caixa) e os valores extremos.
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3.4. Caracterização de pragas e doenças nos sobreiros monitorizados
A ocorrência de pragas e doenças, antes ou após o fogo, pode ser um fator de grande
importância para a sobrevivência e recuperação das árvores. Para analisar esta potencial
relação foi feita uma monitorização dos sobreiros tendo em conta alguns destes agentes
que podem ser detetados mais facilmente.
3.4.1. Insetos perfuradores do lenho e da cortiça
Platipos e xileboros
Relativamente aos insetos perfuradores que se alimentam de fungos ambrósia (ambrosia
beetles) nomeadamente o platipo (Platypus cylindrus) e os xileboros (Xyleborus spp.),
foi feita uma monitorização através de uma contagem dos orifícios indicadores da
entrada destes insetos no tronco dos sobreiros (Fig. 25). Embora os platipos sejam
maiores do que os xileboros (Fig. 26), os orifícios feitos por estes dois insetos são muito
semelhantes e difíceis de distinguir (1 a 2 mm de diâmetro; e.g. Sousa et al. 2007), pelo
que não foi possível separar os ataques de ambos nas análises que aqui se apresentam.
No primeiro inverno apenas se encontraram orifícios indicadores da entrada destes
insetos no tronco de sobreiros explorados queimados. Nenhum sinal de atividade foi
observado em sobreiros não queimados (Fig. 27). Em contraste, 47% dos sobreiros
queimados apresentavam sinais de ataque; entre estes (n=174), cerca de 30% estavam
ligeiramente atacados (1-30 orifícios /m2), 19% moderadamente (31-60 orifícios /m2), e
51% severamente atacados (> 60 orifícios /m2). Os principais fatores que influenciaram
significativamente a presença de platipos/xileboros nos sobreiros queimados foram o
diâmetro da árvore (DAP), a severidade do fogo e a distância à área não ardida. O
modelo desenvolvido mostra que a presença destes insetos está positivamente
relacionada com o DAP, com a severidade do fogo e com a área de feridas no tronco, e
está negativamente relacionada com a distância à área não ardida e com a espessura da
cortiça (Tabela 8). Os resultados preliminares deste estudo foram apresentados na
Conferência Internacional MEDECOS XIII, organizada pela Sociedade Internacional de
Ecologia Mediterrânica (ISOMED), que decorreu em outubro de 2014 em Olmué no
Chile (Catry et al. 2014).
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Figura 25. Orifícios de entrada de platipos (Platypus cylindrus) e xileboros (Xyleborus spp.) na
cortiça explorada de um sobreiro queimado, onde é bem visível a presença de serrim ‘fresco’ em
redor de cada orifício (em cima) e na base do tronco (em baixo) (autor: F. Catry).
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Figura 26. Observação à lupa de um platipo (Platypus cylindrus) e de um xileboro (Xyleborus
monographus) capturados no interior de um dos sobreiros estudados, onde é bem visível o
maior tamanho do platipo (autor: F. Catry).
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Tabela 8. Modelo de regressão logística para prever a presença de platipos/xileboros em sobreiros
queimados (modelo baseado em 369 sobreiros queimados no primeiro inverno após o incêndio).
Ajuste do modelo: Área abaixo da curva ROC = 0,90; Nagelkerke R2 = 0,58.
Variáveis

Coeficientes (1)

Wald χ2 (2)

P (2)

β0 (constante)

-5,292 ± 0,832

40,412

<0,001

0,263± 0,007

63,650

<0,001

0,032 ± 0,143

24,033

<0,001

Distância à área não ardida (m)

-0,029 ± 0,006

19,677

<0,001

Espessura da cortiça (mm)

-0,085± 0,026

10,665

0,001

0,000 ± 0,000

4,511

0,034

Diâmetro (cm)
Severidade do fogo N3 (%)

(3)

2

Área das 3 maiores feridas (cm )
(1)

Coeficientes do modelo (± erro padrão); (2) Resultados do teste Wald (Wald χ2 e respetiva significância
P-value) para avaliar a importância de cada variável (as variáveis estão ordenadas por ordem decrescente
de importância); (3) Severidade do fogo indicada pela profundidade de carbonização (nível 3), i.e.
proporção de casca profundamente carbonizada com destruição das características superficiais (ver
métodos).

Figura 27. Densidade de ataque de platipos/xileboros em função do estado vegetativo dos
sobreiros: dados relativos a 491 sobreiros monitorizados no primeiro inverno após o incêndio.
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Entre os sobreiros atacados no primeiro inverno, 92% tinham orifícios na cortiça
explorada, 43% na cortiça virgem, e 52% nas feridas com lenho exposto. Uma possível
explicação para a maior frequência de ataques na cortiça explorada poderá ser
simplesmente o facto de a cortiça explorada se encontrar mais abaixo (relativamente à
virgem), onde o tronco é mais grosso e onde consequentemente a humidade interna
(favorável ao desenvolvimento dos fungos ambrósia) é mais facilmente conservada, e
onde existe mais espaço para os insetos construírem as galerias. Em 99% dos sobreiros,
os orifícios foram observados no tronco principal, e em apenas 8% nas pernadas. Os
orifícios localizavam-se predominantemente na parte inferior do tronco (por vezes ao
nível do solo); 93% dos sobreiros apresentavam orifícios entre 0 e 1 m de altura, 78%
apresentavam orifícios entre 1 e 2 m, e 45% apresentavam orifícios a mais de 2 m de
altura. Os indícios da presença de platipos/xileboros foram observados mais
frequentemente nos quadrantes norte e este do tronco dos sobreiros monitorizados (Fig.
28); verificou-se uma frequência significativamente superior nestes dois quadrantes
relativamente aos quadrantes sul e oeste (P<0,001). Quando presentes, os orifícios eram
visíveis em 1 a 4 quadrantes (média = 2,7; desvio padrão = 1,2).

Figura 28. Localização dos indícios da presença de insetos perfuradores (platipo e xileboro; no
primeiro inverno após o incêndio) em função da exposição do tronco; os orifícios foram
observadas mais frequentemente nos quadrantes norte e este do tronco dos sobreiros
monitorizados. Médias de presenças (1) e ausências (0) em cada quadrante, nos sobreiros com
pelo menos uma presença (n=174).
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Entre o primeiro inverno e o segundo outono, e considerando os 367 sobreiros não
cortados (queimados e não queimados), o número de sobreiros em que foi detetada a
presença de platipos/xileboros aumentou de 36% para 48%. As alterações observadas
neste período consistiram principalmente num aumento do número de sobreiros com
uma baixa densidade de ataque (1-30 orifícios/m2), tendo havido também uma ligeira
diminuição do número de sobreiros com elevada densidade de ataque (>60 orifícios/m2)
(Fig. 29). A diminuição registada deverá estar relacionada com uma maior dificuldade
de deteção de orifícios; o abandono de parte dos orifícios/galerias poderá ter ocorrido
neste período, e a ausência ou diminuição de produção de novo serrim juntamente com
a “lavagem” do serrim pela chuva, terá provavelmente contribuído para que fossem
detetados menos orifícios nesses sobreiros no segundo outono. Com o passar do tempo
o número de sobreiros em que foi detetada a presença de platipos/xileboros tem vindo a
diminuir e no quinto outono só cerca de 17% das árvores tinham sinais recentes da sua
presença.
Considerando a totalidade dos sobreiros não queimados, verificou-se um ligeiro
aumento (5%) do número de árvores atacadas por platipos/xileboros; o número de
sobreiros atacados passou de 0 no primeiro inverno para 4 (só árvores exploradas) no
quinto outono.
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Figura 29. Densidade de ataque de platipos/xileboros (nº de orifícios/m2) em 367 sobreiros não
cortados (queimados e não queimados) no primeiro inverno e no segundo outono após o
incêndio.
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Outros insetos perfuradores
Relativamente a outros insetos perfuradores do lenho (e.g. Cerambycidae, Buprestidae),
foi registada a presença e localização de orifícios de maiores dimensões (>1,5 mm de
diâmetro) no lenho dos sobreiros monitorizados (ver métodos). No total, observou-se a
presença deste tipo de orifícios em 14% dos sobreiros (15% nas árvores queimadas e
12% nas árvores não queimadas), sendo que provavelmente a sua presença foi anterior à
data de ocorrência do fogo (ausência de sinais de atividade recente). Nos sobreiros com
indícios da presença destes insetos, foram observados em média 4,8 orifícios (desvio
padrão = 7,7; mínimo = 1; máximo = 51). Em 91% destes sobreiro estes orifícios
estavam localizados apenas nas feridas com lenho exposto (ver exemplo na Fig. 30), e
nos restantes 9% estavam localizados na cortiça explorada (e nunca na cortiça virgem).

Figura 30. Orifícios indiciadores da presença de diversas espécies de insetos perfuradores no
lenho exposto de uma ferida num sobreiro explorado não queimado (autor: F. Catry).
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Relativamente à cobrilha da cortiça (Coroebus undatus), foi registada a presença e
localização de galerias na cortiça dos sobreiros monitorizados (ver métodos). No total,
observou-se a presença de galerias (Fig. 31) em 32% dos sobreiros monitorizados (26%
nas árvores queimadas e 49% nas árvores não queimadas), sendo que estes indícios da
sua presença são anteriores à data de ocorrência do fogo (tornados visíveis aquando do
último descortiçamento). Só foi possível detetar a presença desta espécie nos sobreiros
explorados. Entre os sobreiros explorados foram observados indícios da presença de
cobrilha em 40% das árvores, mas esta proporção foi bastante mais elevada nos
sobreiros não queimados do que nos sobreiros queimados (65% e 33%, respetivamente),
o que sugere que a passagem do fogo terá dificultado a sua deteção. No modelo
desenvolvido (apenas com árvores exploradas), verificou-se que sobretudo o diâmetro
(DAP) mas também a área basal de pinheiros nas imediações, influenciaram
significativamente (de forma positiva e negativa, receptivamente) a presença de
cobrilha; no entanto este modelo teve um fraco desempenho (Nagelkerke R2 = 0,13;
área abaixo da curva ROC = 0,68).

Figura 31. Indícios da presença de cobrilha da cortiça (Coroebus undatus) na cortiça explorada
de um sobreiro não queimado; a fotografia mostra parte das galerias feitas pelas larvas desta
espécie (autor: F. Catry).
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A proporção de árvores com cobrilha foi semelhante nas duas áreas amostradas, i.e.
nos sobreiros descortiçados em 2008 e nos sobreiros descortiçados em 2012 (31% e
33%, respetivamente). Os indícios da presença desta espécie foram observados mais
frequentemente nos quadrantes este e sul do tronco dos sobreiros monitorizados (Fig.
32); verificou-se uma frequência significativamente superior no quadrante sul
relativamente ao quadrante oeste (P=0,008), e no quadrante este relativamente aos
quadrantes norte e oeste (P=0,028 e P=0,011, respetivamente). Quando presentes, as
galerias eram visíveis em 1 a 4 quadrantes (média = 2,3; desvio padrão = 1,2).

Figura 32. Localização dos indícios da presença de cobrilha da cortiça (Coroebus undatus) em
função da exposição do tronco; as galerias foram observadas mais frequentemente nos
quadrantes este e sul do tronco dos sobreiros monitorizados. Médias de presenças (1) e
ausências (0) em cada quadrante, nos sobreiros com pelo menos uma presença (n=157).

3.4.2. Fungos
Carvão do entrecasco
Relativamente aos fungos, foi registada a presença e localização de carvão do
entrecasco (Biscogniauxia mediterranea; Fig. 33) nos sobreiros monitorizados (ver
métodos).
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Figura 33. Presença de carvão do entrecasco (Biscogniauxia mediterranea) em sobreiros
queimados: cortiça virgem (em cima) e cortiça explorada (em baixo) (autor: F. Catry).
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Na primeira monitorização, o carvão do entrecasco foi detetado em 66% das
árvores, embora se tenham registado grandes diferenças entre sobreiros queimados e
não queimados (85% e 8% de presenças, respetivamente), e entre sobreiros explorados e
virgens (70% e 49%, respetivamente). Estas diferenças poderão estar principalmente
relacionadas com a maior ou menor facilidade de deteção do fungo (o calor do fogo
provocou a abertura de fendas em locais onde a cortiça é mais fina deixando o carvão
mais exposto). Os resultados dos modelos relativamente à presença de carvão do
entrecasco em todos os sobreiros no primeiro inverno parecem indicar isto mesmo; a
presença do fungo foi positivamente influenciada pela ocorrência do fogo e
negativamente influenciada pela espessura da cortiça (Tabela 9). Considerando apenas
os sobreiros queimados, verificou-se que a presença do fungo foi negativamente
influenciada pela espessura da cortiça e positivamente influenciada pela área de feridas
no tronco e pela severidade do fogo (Tabela 10).
Tabela 9. Modelo de regressão logística para prever a presença de carvão do entrecasco
(Biscogniauxia mediterranea) em sobreiros queimados e não queimados (modelo baseado em 491
sobreiros, no primeiro inverno após o incêndio). Ajuste do modelo: Área abaixo da curva ROC =
0,89; Nagelkerke R2 = 0,61.
Variáveis

Coeficientes (1)

Wald χ2 (2)

P (2)

β0 (constante)

-0,799 ± 0,419

3,643

0,056

Queimado

4,297 ± 0,377

130,066

<0,001

Espessura da cortiça (mm)

-0,086± 0,015

34,551

<0,001

(1)

Coeficientes do modelo (± erro padrão); (2) Resultados do teste Wald (Wald χ2 e respetiva significância
P-value) para avaliar a importância de cada variável (as variáveis estão ordenadas por ordem decrescente
de importância).

Tabela 10. Modelo de regressão logística para prever a presença de carvão do entrecasco
(Biscogniauxia mediterranea) em sobreiros queimados (modelo baseado em 369 sobreiros, no
primeiro inverno após o incêndio). Ajuste do modelo: Área abaixo da curva ROC = 0,75; Nagelkerke
R2 = 0,23.
Variáveis

Coeficientes (1)

Wald χ2 (2)

P (2)

β0 (constante)

3,762 ± 0,447

70,908

<0,001

Espessura da cortiça (mm)

-0,113 ± 0,018

41,752

<0,001

Área das 3 maiores feridas (cm2)

0,000 ± 0,000

6,744

0,009

Severidade do fogo N3 (%) (3)

0,010± 0,004

5,584

0,018

(1)

Coeficientes do modelo (± erro padrão); (2) Resultados do teste Wald (Wald χ2 e respetiva significância
P-value) para avaliar a importância de cada variável (as variáveis estão ordenadas por ordem decrescente
de importância); (3) Severidade do fogo indicada pela profundidade de carbonização (nível 3).

Monitorização de povoamentos de sobreiro na Herdade dos Concelhos

63

Os indícios da presença de carvão do entrecasco foram menos frequentes no
quadrante sul do tronco dos sobreiros monitorizados (Fig. 34); a frequência deste fungo
no quadrante sul foi significativamente inferior relativamente aos quadrantes norte e
este (P=0,005 e P=0,032, respetivamente). Quando presente, o fungo era visível em 1 a
4 quadrantes (média = 3,0; desvio padrão = 1,2).

Figura 34. Localização dos indícios da presença de carvão do entrecasco (Biscogniauxia
mediterranea) em função da exposição do tronco. Médias de presenças (1) e ausências (0) em
cada quadrante, nos sobreiros com pelo menos uma presença (n=324).

Outros fungos
A presença de outras espécies de fungos na superfície do tronco foi também registada
(ver métodos). Estas foram detetadas em apenas cerca de 5% dos sobreiros
monitorizados (4% nas árvores queimadas e 7% nas árvores não queimadas). Todos os
fungos observados (cogumelos) se encontravam localizados nas feridas de sobreiros
explorados, sendo mais frequentes nos quadrantes norte e oeste, embora não se registem
diferenças significativas (Fig. 35).
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Figura 35. Localização dos indícios da presença de outras espécies de fungos em função da
exposição do tronco. Médias de presenças (1) e ausências (0) em cada quadrante, nos sobreiros
com pelo menos uma presença (n=23).

3.5. Captura de insetos em armadilhas
3.5.1. Captura de Platypus cylindrus nas armadilhas com feromonas
Após a instalação de 30 armadilhas com feromonas para Platypus cylindrus em meados
de abril de 2014, foram efetuadas recolhas aproximadamente a cada 15 dias até meados
de novembro de 2014 (exceto entre 13 de agosto e 18 de setembro; ver métodos). No
período de 6 meses analisado (excluindo o período de cerca de 1 mês em que não foram
feitas recolhas) foram capturados e contados um total de 113.128 indivíduos de P.
cylindrus, o que corresponde a uma média de cerca de 628 insetos por mês e por
armadilha. A evolução do número de platipos capturado ao longo do tempo sofreu
várias oscilações, com um mínimo na primeira quinzena de agosto e um máximo na
primeira quinzena de outubro (Fig. 36). O padrão temporal das capturas associado às
datas de substituição das feromonas, parece indicar que as feromonas começam a perder
o poder atrativo cerca de um mês após a sua colocação. É no entanto curioso observar
um aumento sistemático do número total de capturas entre a 1ª e a 2ª recolha após a
colocação de feromonas, embora essa tendência não se verifique em todas as
armadilhas. O aumento substancial das capturas em outubro, relativamente aos meses
anteriores, poderá estar relacionado com as dinâmicas da população na área ou com a
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mudança do fornecedor das feromonas (e eventualmente da sua composição e poder
atrativo) em setembro. Não parece existir qualquer relação entre o número de platipos
capturados e a temperatura ou a precipitação ocorrida nas semanas anteriores (Anexo 3).
Ao longo dos 6 meses analisados houve armadilhas que capturaram bastante mais
platipos do que outras, e a distribuição espacial das capturas totais foi bastante
heterogénea (Fig. 37). A armadilha com pior desempenho capturou uma média de 186
insetos por mês, enquanto a armadilha com melhor desempenho capturou uma média de
1013 insetos por mês.
Relativamente à proporção de machos e de fêmeas, utilizou-se uma outra amostra
de 1800 platipos (consistindo em 12 subamostras aleatórias de 150 insetos recolhidos
em cada data nas duas armadilha onde se registaram mais capturas no período
estudado), para avaliar a sua evolução ao longo do tempo. Nesta amostra verificou-se
uma predominância global de fêmeas relativamente aos machos (64% e 36%,
respetivamente, ou seja um rácio sexual de 56 machos para 100 fêmeas), embora se
tenha verificado também que durante uma parte do verão (entre meados de julho e
meados de agosto) os machos foram mais abundantes (Fig. 38).
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Figura 36. Evolução do número de platipos (Platypus cylindrus) capturados nas 30 armadilhas
com feromonas ao longo de 6 meses em 2014 (entre 13 de agosto e 18 de setembro não houve
colocação de feromonas nem recolha de insetos).
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Figura 37. Número total de platipos (Platypus cylindrus) capturados em cada uma das 30
armadilhas com feromonas ao longo de 6 meses em 2014.
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Figura 38. Evolução da percentagem de fêmeas e de machos de platipo (Platypus cylindrus) ao
longo dos 6 meses de 2014 em que houve recolhas: dados baseados numa amostra de 1800
platipos capturados em duas das 30 armadilhas com feromonas (consistindo em 12 subamostras
aleatórias de 150 insetos recolhidos em cada data nas duas armadilha onde se registaram mais
capturas no período estudado: armadilhas P5 e P27).
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subfamília Scolytinae) estão entre as espécies mais abundantes. A subfamília
Platypodinae está representada exclusivamente pelo platipo (espécie: Platypus
cylindrus), enquanto a subfamília Scolytinae está representada quase exclusivamente
pelos xileboros (espécies: Xyleborus monographus, X. dryographus e Xyleborinus
saxeseni, em que a primeira é dominante). Os platipos foram dominantes relativamente
aos xileboros nas armadilhas de interseção de voo, mas a situação inversa foi observada
nas armadilhas de emergência. De um total de 2603 insetos capturados em 12
armadilhas de interseção de voo ao longo de 7 meses (abril a novembro de 2014),
69,3% pertenciam à subfamília Platypodinae e 23,1% à subfamília Scolytinae. Em
contraste, de um total de 936 insetos capturados em 6 armadilhas de emergência ao
longo de 10 meses (abril de 2014 a fevereiro de 2015), 56,4% pertenciam à subfamília
Scolytinae e 37,7% à subfamília Platypodinae (em 4 das 6 armadilhas a subfamília
Scolytinae foi predominante) (Fig. 40).
Dentro da ordem Coleoptera, para além da família Curculionidae, as famílias
capturadas com maior frequência foram: a) nas armadilhas de emergência:
Cerambycidae (5,7%) e Buprestidae (0,2%); b) nas armadilhas de interseção de voo:
Buprestidae (5,5%) e Cerambycidae (1,8%).
Os resultados relativos às análises de todas as capturas efetuadas nas 18 armadilhas
de emergência e de interseção de voo em 2014 e 2015 são apresentados de forma
detalhada num artigo publicado na revista internacional ‘Forest Ecology and
Management’ (Catry et al. 2017), tendo sido apresentados também em diversos
encontros científicos e técnicos (ver Anexo 4).
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Figurra 40. Com
mparação dass capturas effetuadas nass armadilhass de interseçção de voo e nas
armaddilhas de em
mergência: proporção dass famílias e subfamílias predominanntes (adaptaado de
Catryy et al. 2017)).
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3.5.3. Captura de insetos nas armadilhas de emergência individuais

Entre outubro de 2015 e dezembro de 2018 foram capturados nas 35 armadilhas de
emergência individuais um total de 2770 invertebrados das classes Insecta e Arachnida
(excluindo por ex. larvas não identificadas e colêmbolos). Cerca de 78% destes
indivíduos pertencem à ordem Coleoptera, e 66% são xilomicetáfagos (Fig. 40b).
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Figura 40b. Capturas efetuadas nas 35 armadilhas de emergência individuais entre outubro de
2015 e dezembro de 2018: à esquerda a abundância relativa dos principais grupos (coleoptera
separado em xilomicetófagos e outros), e à direita as diferentes espécies de xilomicetófagos.

Entre os 1804 insetos xilomicetófagos capturados, 76% são xileboros (Xileborini,
espécies: Xyleborus monographus, X. dryographus e Xyleborinus saxeseni, em que a
primeira é dominante) e 24% platipos. A Figura 41, permite analisar as dinâmicas
temporais dos xileboros e platipos capturados na área de estudo.
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Figura 41. Evolução das capturas de platipos e xileboros nas armadilhas de emergência
individuais entre outubro de 2015 e dezembro de 2018 (39 meses).

Verificou-se uma diminuição consistente do número de xileboros (xileborini)
capturados ao longo dos anos analisados (tanto na primavera como no verão/outono), e
o principal período de voo ocorreu na primavera, entre abril e junho. A espécie X.
monographus (782 indivíduos capturados), diminuiu consistentemente (tanto na
primavera como no verão/outono) até praticamente desaparecer no verão/outono de
2018. O pico anual de capturas ocorreu sempre em maio, sendo o segundo mês em abril
ou junho. A espécie X. saxeseni (527 indivíduos capturados), teve um aumento em 2017
e uma diminuição em 2018, mas o número total de capturas manteve-se alto e
relativamente estável (tanto na primavera como no verão/outono). Anualmente, os dois
meses com mais capturas foram sempre abril e maio, havendo uma tendêndia para o
pico de voo nesta espécie ser mais precoce (abril) relativamente ao X. monographus
(maio). O X. dryographus, apresentou um número de indivíduos capturado bastante
mais baixo (67), mas que se manteve estável ao longo dos anos. O pico anual de
capturas ocorreu em maio ou junho, sendo o segundo mês em abril, maio ou junho.
Quanto ao P. cylindrus (428 indivíduos capturados), começou por apresentar um
número residual no outono de 2015, atingiu o pico no outono de 2016 (mês principal em
setembro, seguido de outubro), e manteve alguns indivíduos até julho de 2017, não
tendo praticamente havido mais capturas desde então (4 indivíduos apenas).
Entre outubro de 2015 e maio de 2018 foram também capturados nas armadilhas de
emergência individuais, juntamente com os xileboros e os platipos, diversos outros
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grupos de animais. Entre estes encontram-se outros coleópteros, entre os quais se
destaca a espécie Colydium elongatum, que é um conhecido predador de insetos
xilomicetófagos, bem como diferentes grupos de potencias predadores cujo estudo se
pretende aprofundar, nomeadamente as vespas (parasitoides), formigas, pseudoescorpiões, aranhas, mosquitos, etc. A observação destas capturas, representadas no
gráfico da Figura 42, permite analisar as dinâmicas temporais dos platipos e xileboros
juntamente com estes grupos na área de estudo.

30 Armadilhas

35 Armadilhas
250

8

200

6
5

150

4
100

3
2

Nº. de indivíduos (Linhas)

Nº. de indivíduos (Colunas)

7

Soma de Vespas
Soma de Moscas
Soma de ARANAE_O
Soma de P_cylindrus
Soma de Xyleborini

50

1
0

0
Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Set. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Set. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May
2015

2016

30 Armadilhas

2017

2018

35 Armadilhas

20

250

18

Nº. de indivíduos (Colunas)

14
150

12
10
8

100

6

Nº. de indivíduos (Linhas)

200

16

Soma de OC1
Soma de C02
Soma de Vespas
Soma de PSEUDOSCORPIONES_O
Soma de P_cylindrus
Soma de Xyleborini

50

4

Soma de Formigas

2

2015

30 Armadilhas

2017

Apr.

May

Mar.

Jan.

Feb.

Dec.

Nov.

Set.

Oct.

Jul.

Aug.

Jun.

Apr.

May

Mar.

Jan.

Feb.

Dec.

Nov.

Set.

Oct.

Jul.

2016

Aug.

Jun.

Apr.

May

Mar.

Jan.

Feb.

Dec.

Oct.

0

Nov.

0

2018

35 Armadilhas

16

250

14

Nº. de indivíduos (Colunas)

10

150

8
100

6

Nº. de indivíduos (Linhas)

200
12

Soma de C_elongatum
Soma de Mosquitos
Soma de
PSEUDOSCORPIONES_O
Soma de P_cylindrus
Soma de Xyleborini

4
50

Soma de Formigas

2
0

0
Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Set. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Set. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May
2015

2016

2017

2018

Figura 42. Comparação entre a evolução do número de platipos e xileboros e diversos outros
grupos de insetos (outros coleópteros e diferentes grupos de potencias predadores) capturados
nas armadilhas de emergência individuais entre setembro de 2015 e maio de 2018.
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3.5.4. Fungos associados ao inseto Xileborus monographus
Dos resultados obtidos até ao momento destacam-se pela sua frequência os fungos da
ordem Ophiostomatales. Foram também isolados fungos dos géneros Botryosphaeria,
Botrytis e Microsphaeropsis. Com elevada frequência obtiveram-se ainda fungos
cosmopolitas dos géneros, Penicillium, Aspergillus e Cladosporium (Figura 43).

Penicillium/ Aspergillus
Cladosporium
Botrytis
Ophiostomatales
Microsphaeropsis
Botryosphaeria
Outros / únicos

Figura 43. Frequência de fungos isolados a partir de Xyleborus monographus.

Os fungos da ordem Ophiostomatales estabelecem relações específicas com os
insetos escolitídeos, incrementando os danos causados nas árvores hospedeiras pois
associam ação física do ataque pelo inseto ao potencial efeito patogénico dos fungos.
Neste trabalho, isolaram-se diferentes fungos pertencentes a esta ordem (figura 44). Os
isolados A, B e M, continuam em processamento pois os processos de extração de DNA
não têm resultado em quantidade e pureza adequadas para a amplificação de sequencias
conclusivas.
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Ophiostomatales A
Ophiostomatales B
Ophiostomatales C
Ophiostomatales D
Ophiostomatales L
Ophiostomatales M
Ophiostomatales N

Figura 44. Frequência de fungos da ordem Ophiostomatales isolados a partir de Xyleborus
monographus.

As análises filogenéticas dos isolados C, D, L e N, utilizando as regiões ITS, LSU e BT,
permitiram discriminar os quatro isolados em grupos distintos que correspondem a espécies
diferentes (Figuras 45, 46 e 47). Apenas para o isolado D a identificação foi conclusiva, pois
para as três regiões estudadas ele apresentou uma maior proximidade com a espécie Raffaelea
subfusca. O isolado L agrupa com espécies pertencentes ao complexo Ophiostoma stenoceras, o
isolado N está mais próximo do género Ceratocystis e o isolado C do género Sporothrix. Todos
estes géneros estão incluídos na ordem Ophiostolatales que é uma ordem taxonomicamente
muito diversa e, pelo seu atual interesse, em permanente restruturação. Muitos destes fungos
estão ainda pouco descritos não existindo publicadas sequências de todas as regiões genéticas
para comparação. Para além disso, pela natureza críptica e específica da associação insetofungo-hospedeiro, poderão ser novas descrições para a ciência pelo que o seu estudo deverá
prosseguir, avançando para a sequenciação de regiões de DNA adicionais e descrição
morfológica detalhada. É ainda fundamental esclarecer a patogenicidade destes fungos para o
sobreiro.
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KY611835.1 Sporothrix stenoceras strain AUMC 11234
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MH740960.1 Sporothrix stenoceras strain KFL17N17KAS
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AF484458.1 Ophiostoma stenoceras strain CMW2349
MH856571.1 Sporothrix narcissi strain CBS 138.50

95

MH863421.1 Sporothrix zambiensis strain CBS 124912
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MH862128.1 Sporothrix prolifera strain CBS 251.88

53
100

AF484457.1 Ophiostoma nigrocarpum strain CMW1468

Xm_2018_L
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MH865631.1 Sporothrix globosa strain CBS 130115
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41

42
98
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36

MH740954.1 Sporothrix dentifunda strain KFL408DB16bRJ
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HQ607869.1 Sporothrix inflata isolate ATT163
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NR_145317.1 Ophiostoma valdivianum CBS 454.83
EU913720.1 Ophiostoma fasciatum strain UM56

92
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AY934519.1 Ophiostoma sejunctum strain Ophi 1A
Xm_2018_C
Xm_2018_N
Xm_2018_D
100

KX267137.1 Raffaelea subfusca voucher Hulcr4520

0,1

Figura 45. Filograma obtido pela análise de máxima verosimilhança da região ITS.
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MH878043.1 Raffaelea fusca strain CBS 129011
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Figura 46. Filograma obtido pela análise de máxima verosimilhança da região LSU.
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AY789149.1 Ophiostoma nigrocarpum strain C201
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EU913760.1 Ceratocystiopsis collifera strain CBS 126.89
KY094086.1 Sporothrix fusiformis isolate CMW40320
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DQ316176.1 Ophiostoma splendens strain CMW873
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98
91

KJ909301.1 Raffaelea fusca strain C2394
Xm_2018_D
Xm_2018_C

AY495437.1 Sporothrix inflata strain CMW12527
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99
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Figura 47. Filograma obtido pela análise de máxima verosimilhança da região BT.
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4. CONCLUSÕES
Os resultados apresentados neste relatório mostram que o incêndio que ocorreu em 2013
na Herdade dos Concelhos em Coruche, teve um forte impacte nos povoamentos de
sobreiro existentes. No sétimo outono após o incêndio apenas 47% de todos os sobreiros
queimados monitorizados continuavam vivos, 34% com regeneração só de toiça, 8%
com regeneração só de copa, e os restantes 5% com regeneração simultânea de toiça e
copa. Porém as respostas pós-fogo foram muito diferentes entre árvores exploradas e
virgens. Enquanto 89% dos sobreiros virgens sobreviveram e 53% tinham regeneração
de copa no sétimo outono, entre os sobreiros explorados, apenas 38% sobreviveram e só
4% mantinham regeneração de copa.
A maior parte da mortalidade dos sobreiros ocorreu durante o primeiro ano após o
incêndio. Das análises efetuadas conclui-se que os principais fatores que influenciaram
significativamente a mortalidade foram a espessura da cortiça, a altura de
descortiçamento e a área basal total, verificando-se uma menor mortalidade em
sobreiros com cortiça mais espessa, com menor altura de descortiçamento e localizados
em áreas com menor área basal. Embora inicialmente se tenha observado que a grande
maioria dos sobreiros tinha regeneração de copa, quase todos acabaram por secar nos
anos seguintes. A médio-prazo a regeneração de copa foi muito reduzida principalmente
nas árvores exploradas e a maior parte das árvores que sobreviveram ao fogo
regeneraram apenas de toiça. A presença deste tipo de regeneração foi mais frequente
em sobreiros com menor diâmetro e localizados em áreas com menor área basal total.
Em geral, os sobreiros que recuperaram melhor dos efeitos do fogo (menor
mortalidade e melhor regeneração), foram árvores não exploradas, com maior espessura
de cortiça, com menor diâmetro e menor altura de descortiçamento, menos
carbonizadas, e com menor área basal nas suas imediações. Algumas medidas que
podem contribuir para aumentar a resistência e resiliência dos sobreiros explorados ao
fogo são a redução da intensidade de exploração (nomeadamente através do aumento do
ciclo de descortiçamento e/ou da redução da altura de descortiçamento, sempre que
possível), e a redução da densidade de outras árvores (nomeadamente através da
eliminação ou diminuição do número de pinheiros existentes nas proximidades dos
sobreiros).
Os resultados obtidos mostram também que várias das principais pragas e doenças
do sobreiro, estão bastante disseminadas na área de estudo. Principalmente o platipo,
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mas também os xileboros, têm sido considerados as principais pragas florestais capazes
de atacar e matar sobreiros adultos. Porém, não existia até agora informação sobre o
comportamento destes insetos na seleção e colonização de hospedeiros em povoamentos
de sobreiro queimados. Os dados recolhidos permitem concluir que a ocorrência de
ataques foi significativamente superior em sobreiros com maior diâmetro, mais
severamente afetados pelo fogo, mais próximos da área não ardida, 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
aumento dos ataques para 39% (cerca de 12% nos sobreiros queimados não cortados e
5% nos sobreiros não queimados), e a partir daí houve uma diminuição gradual dos
sobreiros com sinais recentes de ataque.
Relativamente a outros insetos perfuradores, foram detetados sinais da presença de
cobrilha da cortiça em 32% dos sobreiros monitorizados e em 40% das árvores
exploradas; o facto de esta percentagem ter sido bastante superior nos sobreiros
explorados não queimados (65%), onde a sua deteção é mais fácil, sugere que a
percentagem global deverá estar subestimada. Relativamente a fungos verificou-se que
66% dos sobreiros monitorizados tinham carvão do entrecasco; também neste caso, o
facto de esta percentagem ter sido bastante superior nos sobreiros queimados (85%),
onde a sua deteção é mais fácil, sugere que a percentagem global deverá estar
subestimada. Não foi encontrada qualquer relação entre a presença destes agentes e a
mortalidade dos sobreiros.
Algumas medidas que podem contribuir para diminuir os ataques de
platipos/xileboros nos sobreiros queimados são a redução da severidade do fogo
(nomeadamente através da diminuição da área basal de pinheiros, que está bastante
relacionada com a severidade do fogo), a redução da intensidade de exploração (através
do aumento do ciclo de descortiçamento e/ou redução da altura de descortiçamento), e
um maior cuidado durante as operações de gestão florestal, de modo a eliminar ou
reduzir ao máximo as feridas no tronco (nomeadamente as feridas de descortiçamento).
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 corte de sobreiros queimados (cuja recuperação esteja comprometida),
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outras medidas que deverão contribuir para reduzir os ataques são o corte rente ao solo e
a cobertura dos cepos com terra.
Este relatório faz o ponto da situação do estudo que se encontra a decorrer na
Herdade dos Concelhos em Coruche e apresenta informação sobre a situação dos
sobreiros monitorizados durante os primeiros seis anos após o incêndio. Este estudo,
que foi planeado e projetado como estudo de longo-prazo, pretende contribuir para
ajudar a conhecer melhor as dinâmicas pós-fogo em povoamentos florestais de sobreiro,
e a melhorar a gestão florestal após um incêndio. Estes ecossistemas têm enfrentado
diversas mudanças que hoje se tornam cada vez mais pertinentes face às alterações
climáticas. Devido às dinâmicas lentas observadas nos ecossistemas de sobreiro,
algumas das questões mais importantes que nos propusemos reponder, só poderão ser
atingidas através da continuação da monitorização destes processos. Até ao momento
foram já alcançados diversos resultados inovadores sobre tópicos quase desconhecidos.
No futuro pretendemos continuar a desenvolver este estudo e a divulgar os seus
resultados, a nível regional, nacional e internacional, dando seguimento ao que já tem
sido feito nos últimos anos (ver Anexo 4).
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ANEXOS

Anexo 1. Delineamento experimental inicialmente previsto
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Tabela A1. Delineamento experimental a implementar nas parcelas de estudo (X, aplicável; -, não aplicável) (mínimo 5 árvores por tratamento).
Tratamento pós-fogo
Época/Ano

CORTE

Corte junto à
base

1º outono (2013)
1º inverno (2013)
2º inverno (2014)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Descortiçamento

SEM
CORTE
Poda (só em
árvores a
descortiçar no
fim do ciclo)

Mais
intensa
Só ramos
mortos

1º inverno
(2013)
2º inverno
(2014)
1º inverno
(2013)
2º inverno
(2014)

Sem poda
(1)

Árvores descortiçadas em 2008
Queimadas
Não Queimadas
X
X
X

-

X (6 anos)
X (7 anos)
X (8 anos)
X (9 anos)
X (10 anos) (1)
-

Árvores descortiçadas em 2012
Queimadas
Não Queimadas
X
X
X

(Idade da cortiça)
X (2 anos)
X (3 anos)
X (4 anos)
X (5 anos)
X (10 anos) (1)
X (6 anos)
X (7 anos)
X (8 anos)
X (9 anos)
X (10 anos) (1)

X
-

X
X
X

X (10 anos) (1)

-

X

-

X

X

-

X

-

X

X

-

X

-

X

X

-

X

-

X

X

-

X

-

X

X

-

Árvores Testemunha: submetidas a decortiçamento apenas quando atingirem o final do ciclo normal de exploração da cortiça (10 anos).
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Queimadas

85

Tabela A2. Delineamento experimental específico para as árvores cortadas.
Tratamento

Tempo após fogo

Seleção de varas

2 anos
6 anos
12 anos

Nº de varas selecionadas por árvore
1
2
X
X
X
X
X
X
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Anexo 2. Delineamento experimental atualizado
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Anexo 3. Captura de platipos e meteorologia
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Figura A3.1. Número médio de platipos capturados por dia e média da temperatura mínima
(ºC) em cada um dos períodos amostrados (aproximadamente nas duas semanas anteriores à
data em que foram feitas as recolhas de insetos nas 30 armadilhas de feromonas).
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Figura A3.2. Número médio de platipos capturados por dia e média da temperatura máxima
(ºC) em cada um dos períodos amostrados (aproximadamente nas duas semanas anteriores à
data em que foram feitas as recolhas de insetos nas 30 armadilhas de feromonas).
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Figura A3.3. Número médio de platipos capturados por dia e precipitação média diária (mm)
em cada um dos períodos amostrados (aproximadamente nas duas semanas anteriores à data em
que foram feitas as recolhas de insetos nas 30 armadilhas de feromonas).
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Anexo 4. Ações de formação e divulgação das atividades de investigação

Tabela 1. Resumo de diferentes ações de formação e de divulgação pública do projeto e
das atividades de investigação levadas a cabo nos últimos anos.
Ação

Descrição

Galardão Dryland
Champions

 Na sequência de uma candidatura promovida pela CMC, o
projeto recebeu o galardão “Dryland Champions – Campeões
das Zonas Áridas 2016”, atribuído pela Convenção das Nações
Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), através da
Comissão Nacional de Coordenação do Programa de Acção
Nacional de Combate à Desertificação.

Publicações em
revistas
internacionais com
arbitragem científica

 Catry FX, Branco M, Sousa E, Caetano J, Naves P,
Nóbrega F (2017). Presence and dynamics of ambrosia beetles
and other xylophagous insects in a Mediterranean cork oak
forest following fire. Forest Ecology and Management 404,
45-54. Link para a página na Internet

Publicações em
revistas sem
arbitragem científica

 Catry FX (2019). O sobreiro, a gestão florestal e o fogo /
Cork oak trees, forest management and fire. Geia 1, 19-24.
(versões em Português e em Inglês) Link para a página na
Internet

Outras publicações


Catry FX (2019). Gestão pós-fogo de povoamentos
florestais de sobreiro (Quercus suber). Ficha Informativa
publicada e divulgada no âmbito do projeto internacional
AFINET - Agroforestry Innovation Networks, financiado pela
União Europeia (versões em Português e em Inglês). Link para
a página na Internet

Apresentações em
encontros científicos
e técnicos
Internacionais

 Catry FX, Respício J, Branco M (2019). Monitoring the
presence of different ambrosia beetle species in cork oak trees
in central Portugal. 9th Meeting of the IOBC-WPRS working
group “Integrated Protection in Oak Forests”, 7-11
Outubro, Oeiras, Portugal.
 Henriques J, Silva AC, Bragança H, Sousa E, Catry FX
(2019). Fungi associated with the insect Xyleborus
monographus in cork oak stands in Portugal. 9th Meeting of
the IOBC-WPRS working group “Integrated Protection in Oak
Forests”, 7-11 Outubro, Oeiras, Portugal.
 Rego FC, Catry FX (2017). Effects of fire and forest
management in cork oak forest stands - Herdade dos
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Concelhos. EcoHCC17 - 4th International Conference on
Ecohydrology,
Soil
and
Climate
Change,
21-23
Setembro, Figueira da Foz, Portugal. (Comunicação oral por
convite).
 Catry FX, Branco M, Cardoso M, Inácio V, Caetano J,
Castanheira I, Rafael A, Sousa E (2016). Bark and wood borer
insects in cork oak forests after wildfire. Book of Abstracts of
the World Congress Silvopastoral Systems 2016, 27-30 de
Setembro, Évora, Portugal, pp: 119. (Comunicação oral).
 Catry FX, Moreira F, Rego F, Branco M, Sousa E (2014).
Fire-induced bark beetle attacks in Mediterranean cork oak
forests: which factors drive host selection? Abstracts of the
International Conference on Mediterranean Ecosystems Medecos XIII, 6-9 Outubro, Olmué, Chile, pp: 117. (Poster).
 Catry FX (2018). O sobreiro e o fogo: o que esperar após
um incêndio. Conferência “Montado de sobro: meia hora
sobre...”. FICOR – Feira Internacional da Cortiça. Coruche,
Portugal. (Comunicação oral por convite).

Apresentações em
encontros científicos
e técnicos Nacionais

Apresentações em
ações de formação

Páginas na internet

 Catry FX (2017). Dinâmicas na recuperação de
povoamentos florestais de sobreiro após incêndio. Workshop:
O papel da gestão agroflorestal na prevenção e recuperação
pós-fogo em montados, 23 de Novembro, Grândola, Portugal.
(Comunicação oral por convite).
 Catry FX, Branco M, Sousa E, Moreira F, Rego F,
Cardoso M (2017). Presença e dinâmicas de insectos xilófagos
em povoamentos florestais de sobreiro: efeitos do fogo e
implicações para a gestão. Livro de Resumos do Seminário
Pragas e Doenças Emergentes em Sistemas Florestais, 8 de
Junho, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, Portugal,
pp:23-26. (Comunicação oral por convite).
 Catry FX (2019). Formador, a convite, no ‘Curso de
gestão florestal sustentável em povoamentos de sobreiro e
azinheira: Gestão pós-incêndio de povoamentos de sobreiro e
azinheira’ organizado pelo Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) no âmbito do Interreg
ProDehesa Montado. Junho 2019, Gavião, Portugal.
Responsável pelo módulo: ‘Efeitos dos incêndios e da gestão
florestal nos povoamentos de sobreiro e azinheira’, onde foram
apresentados diversos resultados do projeto.

Página do projeto no Centro de Ecologia Aplicada –
Instituto Superior de Agronomia (Universidade de Lisboa):
versões em Português e em Inglês. Link para a página na
Internet
 Página com uma descrição do projeto e publicações
associadas no Portal ResearchGate, que é atualmente uma das
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principais redes sociais mundiais de investigadores e técnicos.
Link para a página na Internet
 2019: Maureen Demoustiez. Fire impacts on the
availability of Mediterranean forest fruits: consequences for
natural regeneration, wildlife and people. Bachelor Thesis in
Agro- and Biotechnology: Greenery Management. PXL
University College, Belgium. Erasmus +. Em Curso.
(orientador Filipe Catry)
 2018: André Silva. Aprofundamento do estudo de uma das
principais pragas do sobreiro em Portugal: dinâmicas das
populações de Xilomicetófagos numa área ardida. Licenciatura
em Biologia. Universidade Lusófona (orientadores Filipe Catry
e Susana Dias). Concluído.
Estágios
curriculares

 2018: Cláudia Meirinhos. Estudo sobre a influência do
fogo na produção de frutos/sementes silvestres: consequências
para a regeneração natural e para a fauna. Licenciatura em
Biologia. Universidade Lusófona (orientadores Filipe Catry e
Susana Dias). Concluído.
 2017: Joana Respício. Contribuição para o estudo de uma
das principais pragas do sobreiro Q. suber. Licenciatura em
Biologia. Universidade Lusófona (orientadores Filipe Catry e
Susana Dias). Concluído.
 2015: Jéssica Caetano. Dinâmicas de Platypus cylindrus e
outros xilófagos em povoamentos de Quercus suber após um
incêndio. Licenciatura em Biologia. Instituto Superior de
Agronomia, Universidade de Lisboa (orientadores Manuela
Branco e Filipe Catry). Concluído.
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