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Contexto 
O sobreiro é uma espécie com longevidade que retêm carbono biogênico nas suas várias componentes. Portugal 
para além de ter uma grande área florestal desta espécie florestal tem também um papel de liderança na 
produção e processamento da cortiça. Estudos recentes focam a pegada de carbono para este sector, 
calculando as emissões de gases de efeito estufa (GEE) nas diferentes etapas, desde a floresta até ao fim da 
vida útil do produto. O método para fazer a avaliação do ciclo de vida (ACV) da cortiça pode considerar duas 
abordagens: estática (ACVe), que considera todas as emissões a ocorrerem ao mesmo tempo, o que difere da 
realidade das emissões GEE; ou dinâmica (ACVd), que contempla a variação das emissões ao longo do tempo. 

 

Objetivo 
No ciclo de vida da cortiça, são libertados gases como o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4) que resultam 
da combustão ou decomposição do material biológico, bem como da queima de combustíveis fósseis. As 
emissões de carbono biogênico resultantes de biomassa florestal são geralmente excluídas porque são 
libertadas para atmosfera durante as etapas de processamento e de final de vida. Para avaliação da pegada de 
carbono deste sector consideram-se diferentes etapas do ciclo de vida, nomeadamente: as atividades 
resultantes da gestão florestal, os processos de fabricação e distribuição dos produtos, eté ao fim da vida útil 
dos mesmos. 

 

Resultados 
Foi desenvolvido um modelo para avaliar a pegada de carbono da cortiça (MPCC) para o setor português, cujos 
resultados indicaram que este setor é um sumidouro de carbono. Neste modelo foram considerados os produtos 
listados na figura 1, que representam 92% do total de produtos de cortiça produzidos em Portugal, sendo os 
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restantes produtos de decoração ou moda. A Figura 2 ilustra que o carbono retido pela floresta é superior às 
emissões de GEE de todo este sector, quando incluído o carbono biogênico. Também indica que o foco das 
emissões está na manufaturação, devido aos produtos aglomerados que misturam resinas com a cortiça 
granulada. 
A área florestal de sobreiros e os produtos de cortiça sendo um sumidouro de carbono têm o potencial de mitigar 
a emissão de carbono na atmosfera. 

 

Recomendações 
O modelo para avaliar a pegada de carbono da cortiça (MPCC) permite selecionar: 

 tipo de cortiça utilizado como matéria-prima e a respetiva quantidade; 
 As distâncias entre as várias etapas; 
 destino de fim de vida do produto, que pode ser reciclagem, incineração ou aterro sanitário. 

A inclusão do carbono biogénico e um horizonte mais longo influencia a pegada de carbono da cortiça (PCC). Ao 
excluir o carbono biogênico, o ACVe apresenta maior PCC, enquanto o ACVd apresenta menor PCC para um 
horizonte de 100 anos, enquanto o oposto ocorre para um horizonte de 20 anos. 
O carbono nos produtos de cortiça pode ser armazenado permanentemente nas instalações do aterro sanitário, 
porque apenas uma pequena parte é libertada para a atmosfera devido às condições anaeróbicas que 
prevalecem nos aterros. 

 

Impactos e pontos-fracos 
O MPCC, contempla suposições para simplificar o estudo devido à falta de conhecimento, nomeadamente: 

 na floresta, com a não consideração dos reservatórios de carbono do solo e matéria morta; 
 considerando uma distribuição a nível nacional; 
 considerando fatores constantes de emissão de GEE no final da vida útil dos produtos de cortiça. 

Outra análise indica que a pegada do sector da cortiça depende da abordagem selecionada e do horizonte 
temporal considerado. A aplicação da abordagem ACVd é mais demorada e mais complexa, pois é subdividida 
em etapas anuais e por GEE. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Melhorias das estimativas do modelo para avaliar a pegada de carbono da cortiça MPCC podem ser obtidas 
através da inclusão de pools específicas para o sequestro de carbono no solo e na matéria morta das áreas de
floresta de sobreiro. Também, como forma de permitir que o modelo seja sensível a cenários distintos relativos 
a alterações climáticas, a incorporação de uma modelo de crescimento florestal híbrido (empírico + processual)
deve ser considerada. 
Futuros trabalhos irão focar-se na aplicação do MPCC considerando simulações de crescimento e produção de 
áreas distintas de floresta de sobreiro, caracterizadas por diferentes produtividades. 

 Pegada de carbono da cortiça por etapa calculada pelo Modelo da Pegada de Carbono da Cortiça (Sónia Faias) 
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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 

 


