
 

  

Quais são as principais variáveis que 
influenciam a espessura da cortiça? 
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Contexto 
Compreender como é que diversas variáveis afetam a espessura da cortiça é fundamental para a definição de 
práticas de gestão sustentáveis. A rede de parcelas permanentes em montado de sobro do Centro de Estudos 
Florestais (ISA/CEF), cobrindo uma variação considerável de condições edafoclimáticas, permite avaliar o 
crescimento anual da cortiça em extrações consecutivas, contribuindo para o aumento do conhecimento 
essencial à tomada de decisão e ao desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão. Esta base de dados é 
complementada com dois ensaios experimentais de longo prazo estabelecidos estudar o impacto de diferentes 
coeficientes de descortiçamento na extração da cortiça virgem. 

 

Objetivo 
Avaliar de que forma as características da árvore, do povoamento, o coeficiente de descortiçamento e as 
variáveis climáticas afetam a evolução da espessura da cortiça em tiradas sucessivas (ECTS). O crescimento da 
cortiça é avaliado através do índice de crescimento da cortiça (ICC), definido como a espessura acumulada dos 
oito primeiros anos completos de crescimento da cortiça após o descortiçamento. 
Avaliar o impacto de valores de intensidade de descortiçamento crescentes no crescimento da cortiça. A 
intensidade do descortiçamento é quantificada pelo coeficiente de descortiçamento: razão entre a altura vertical 
de descortiçamento e o perímetro à altura do peito medido sobre cortiça. 

 

Resultados 
Os valores de ICC entre descortiçamentos apresentam correlação significativa, indicando um efeito da árvore 
individual que se mantem entre tiradas. O ICC mostrou-se ainda positivamente correlacionado com a 
precipitação acumulada no período de crescimento da cortiça. 

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

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Os valores de ICC estão correlacionados com valor do diâmetro à altura do peito e com a altura total da árvore. 
A densidade do povoamento, para valores entre 87 e 334 árvores por hectare, não se mostrou correlacionada 
com os valores de ICC. 
O aumento do índice de descortiçamento esteve relacionado, com efeito significativo e negativo com a 
espessura da cortiça secundeira no povoamento de classe de produtividade baixa (Leptosolos, região interior). 
No povoamento de classe de produtividade alta (Pódzois, região litoral) não foi encontrado qualquer efeito. 

 

Recomendações 
Num contexto de alterações climáticas é de esperar que o crescimento da cortiça seja afetado pela crescente 
irregularidade da precipitação e pela redução do seu valor médio anual. A operação do descortiçamento deve 
assim ser realizada tendo em consideração o clima (em particular a precipitação) dos nove anos anteriores. 
Relativamente à intensidade de descortiçamento, esta deve ser definida tendo em consideração o calibre da 
cortiça, as condições sanitárias da árvore e as características do local. Valores conservadores, inferiores aos 
máximos legais, são recomendados para o caso de sites de baixa produtividade. Para outros locais, os valores 
máximos da legislação podem ser aplicados. 
A seleção de operadores experientes, o estabelecimento de planos de formação adequada e o 
acompanhamento da operação de descortiçamento são fatores determinantes. 

 

Impactos e pontos-fracos 
O valor económico dos povoamentos de sobreiro depende da qualidade, quantidade e espessura da cortiça. O 
conhecimento sobre quais variáveis influenciam estas características e como podem ser aplicadas aos 
povoamentos, é essencial para uma gestão sustentável e para o desenvolvimento de sistemas de apoio à 
decisão. 
A ausência de observação de um efeito entre a densidade das árvores do povoamento e o valor do ICC deve ser 
considerada com cuidado, dado que o número de árvores por hectare nas parcelas estudadas é inferior ao 
observado na maioria das plantações jovens de sobreiro. 

 

Desenvolvimentos futuros 
É necessária investigação de longo prazo, baseada em medições de parcelas permanentes e ensaios de campo,
para apoiar as atividades de gestão florestal sustentáveis, em particular para avaliar a resposta das árvores ao
aumento das intensidades de descortiçamento. 
O efeito da densidade dos povoamentos e a sua influência na competição entre árvores devem ser investigados
para aprofundar o conhecimento sobre as operações que podem contribuir com ganhos económicos para os
povoamentos de sobreiro. 
O impacto destas variáveis na qualidade da cortiça é também uma área de investigação a desenvolver. 

 
 Box plots para a espessura da cortiça (EC) segundeira, agrupada para três valores de coeficiente de 

descortiçamento (dcoef: 1.5; 2.0 e 2.5), obtida num site de baixa produtividade. Observa-se o decréscimo do 
valor médio e da mediana de ct como o aumento do dcoef. 
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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 

 


