
 

  

Padrões de competição entre árvores 
num povoamento de sobreiro não 
descortiçado, em Portugal 

Palavras-chave: 
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Taxa relativa de crescimento 
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Coeficiente de Espaçamento 
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Contexto 
As densidades das plantações com sobreiro, são em geral maiores do que as dos povoamentos adultos de 
regeneração natural. Dado que não existem recomendações de quando realizar o desbaste, este é decidido de 
forma subjetiva pelos proprietários. Se o desbaste for adiado até à segunda tiragem de cortiça, podem 
selecionar-se as árvores com base na qualidade da cortiça e não apenas na sua forma, tamanho e vigor. Avaliar 
a competição e como esta afeta a estrutura do povoamento e o crescimento das árvores, é relevante para 
decidir a densidade ótima e a data do desbaste e para a qualidade da cortiça. 

 

Objetivo 
Avaliar a competição entre árvores em parcelas permanentes, instaladas em Portugal em povoamentos adultos 
de sobreiro não descortiçados, através: i) da comparação com a curva de auto-desbaste, ii) do efeito da 
densidade do povoamento na produção de cortiça, iii) da estrutura do povoamento e iv) dos padrões da taxa 
relativa de crescimento (TRC) com o tamanho da árvore.  Avaliar quando é que a densidade do povoamento se 
aproxima do coeficiente de espaçamento (CE), uma vez que se considera que valores inferiores a 1.25 afetam 
a produção de cortiça. Dado que o valor do espaçamento relativo (ER) é facilmente determinado, é importante 
determinar o valor de ER equivalente a SC = 1.25. 

 

Resultados 
Os povoamentos jovens de sobreiro (<25 anos) monitorizados estão longe da linha de auto-desbaste. Contudo, 
foi detetada mortalidade em relação à densidade dos povoamentos nos povoamentos mais velhos e de maiores 
densidades. 
O CE decresce com a idade do povoamento, tendo-se observado valores < 1.25 (equivalente a um ER = 0.5) 
apenas em povoamentos próximos da situação de auto-desbaste. 
Em povoamentos jovens, a TRC do diâmetro decresce com o tamanho da árvore, indicando que a competição 
não afeta a eficiência de crescimento das árvores menores. Esta relação tende a estabilizar ao longo do tempo, 
devido à supressão das árvores pequenas. As TRCs das árvores maiores (diâmetro à altura do peito > 20) não 
diminui ao longo do tempo, indicando que a competição não afeta o seu crescimento. 

Tema: 1 – Melhoramento da produção 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
As densidades de plantação, frequentemente observadas em povoamentos jovens de sobreiro, parecem não 
causar competição entre as árvores, antes do primeiro descortiçamento. Quando o povoamento se aproxima de 
valores de CE=1.25 (ER=0.5), o desbaste deve ser efetuado para favorecer as árvores com crescimentos mais 
lentos. Se estes valores não forem alcançados, é recomendado que i) se adie esta operação para obter a 
avaliação da qualidade da cortiça retirada na 2ª extração e ii) que se selecionem as árvores de baixa qualidade 
de cortiça para serem desbastadas. A avaliação da competição entre árvores deve, em primeiro lugar, basear-
se no cálculo de RS em vez de CE uma vez que é mais fácil de medir e não depende de medidas da copa. 

 

Impactos e pontos-fracos 
"O conhecimento do efeito da competição antes do primeiro descortiçamento, permitirá decidir como (com que 
intensidade) e quando desbastar. Os padrões de crescimento do povoamento, suportarão a decisão de atrasar 
o desbaste até à 2ª tirada de cortiça, favorecendo o crescimento de indivíduos com cortiça de qualidade. 
A linha de auto-desbaste, desenvolvida com base nos dados do inventário florestal nacional, pode sobrestimar 
a densidade do povoamento pois árvores bifurcadas abaixo 1.30m são consideradas como diferentes 
indivíduos, enquanto que neste estudo o critério foi 1.0m." 

 

Desenvolvimentos futuros 
O estabelecimento de ensaios de desbaste em povoamentos jovens de sobreiro não descortiçados é fundamental
para complementar o conhecimento atual do efeito da competição. A informação do efeito da competição deve
ser usada para melhorar os modelos de crescimento e produção (i.e. os modelos ALCORNOQUE e SUBER).
Adicionalmente, a inclusão da informação relativa à tendência da relação tamanho-densidade nestes modelos, 
permitirá estabelecer regras de mortalidade da árvore, necessárias para obter predições da mortalidade do
povoamento.  
 

 
 Representação da evolução do valor do espaçamento relativo (ER), com o coeficiente de espaçamento (CE); A 

linha preta tracejada identifica o valor de referência do coeficiente de espaçamento de Natividade (1950). 
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 About INCREDIBLE 

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

 


