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Contexto 
O preço da cortiça depende da qualidade e da espessura de cortiça, as quais determinam a possibilidade de o 
material ser usado na produção de rolhas de vinho de boa qualidade. É muito importante para os proprietários 
obter uma estimativa do valor da cortiça antes do descortiçamento. Nos anos 90, os Serviços Florestais 
apoiaram a aplicação de uma amostragem zigzag, baseada na seleção de árvores ao longo de um transepto. 
Como este método tinha alguns problemas do ponto de vista da estatística e prático, foram investigados outros 
métodos tendo em conta a precisão e o custo da amostragem, comparando entre parcelas de raio fixo ou de 
número fixo de árvores com diferentes dimensões (Almeida & Tomé 2010). 

 

Objetivo 
O objetivo do presente trabalho foi a análise de diferentes métodos e intensidades de amostragem para estimar 
o valor da cortiça antes do descortiçamento (preço por unidade de peso), considerando a relação entre a 
precisão e os custos da amostragem. O conjunto de dados incluiu a amostragem de 30 parcelas em cada um 
de 6 povoamentos, com registo das coordenadas das árvores em cada parcela. Estes dados permitiram a 
simulação de diferentes métodos e intensidades de amostragem e consequentemente a comparação de erros 
percentuais e respetivos custos de amostragem. 

 

Resultados 
O transepto em zigzag é aplicado numa área homogénea de montado. O seu comprimento é obtido pela razão 
entre a área e o número total de árvores amostradas. Estas são selecionadas na vizinhança dum ponto 
determinado a distâncias equivalentes na linha. O erro associado é alto, mas pode ser realizado numa jorna; 
Para reduzir o erro de amostragem de 15% para 10%, o tempo de amostragem aumenta 49%. 
A elevada variação do valor da cortiça entre árvores dum povoamento sugere o uso de uma amostragem por 
clusters, onde um grupo de árvores vizinhas é o cluster. 
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A amostragem por cluster em 1 etapa é mais eficiente do que uma amostragem aleatória da mesma dimensão 
e garante um erro razoável. 

 

Recomendações 
A estimativa do preço da cortiça antes da sua extração são importantes para os proprietários florestais. 
Recomenda-se que a amostragem seja feita seguindo o procedimento específico apresentado. Uma vez que 
este procedimento está associado a custos acrescidos, a sua otimização relativamente ao número de parcelas 
e árvores amostradas deve ser tida em conta. 
O número recomendado de árvores por grupo é 5-7. Se não existir informação precedente no povoamento sobre 
a qualidade de cortiça, o número de clusters a realizar deve ser entre 20 e 30. Caso exista a informação 
disponível de amostragens anteriores o número de clusters (grupos) deverá ser determinado com recurso a 
essa informação (Figura 2). 

 

Impactos e pontos-fracos 
Para o proprietário florestal o grande impacto financeiro provém da tendência de mercado, por isso é muito 
importante prever o valor da cortiça antes do processo de negociação com o comprador. A principal restrição 
para a realização de uma amostragem de cortiça é garantir uma boa relação custo-benefício, ou seja, uma boa 
precisão (baixo erro) a custo razoável. 
O processo subsequente à amostragem de cortiça, responsável pela avaliação da qualidade da cortiça de cada 
árvore amostrada (cozedura da amostra de cortiça, preparação da amostra e classificação da amostra de 
cortiça), é muito relevante e requer o trabalho de pessoal experiente. É muito importante assegurar a formação 
destes técnicos. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A antecipação da amostragem de cortiça para o ano anterior ao descortiçamento, combinada com a utilização
do modelo SUBER, permite prever a espessura da cortiça. Permite assim realizar a negociação de preços no
inverno e considerar adiar a extração da cortiça se o calibre médio for reduzido. 
Outra opção de gestão que deve ser considerada em conjunto com a realização da amostragem de cortiça é a
realização, ou o adiamento, do desbaste do povoamento no ano da primeira desbóia. Segundo Faias et al. (2019)
é possível adiar o desbaste para até ao segundo descortiçamento, já que nesta fase é possível avaliar a qualidade
da cortiça e assim selecionar as árvores a remover de acordo com essa característica. 

 
 Amostra de cortiça ('cala') num sobreiro (Joana A. Paulo) 
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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 

 


