
 

  

Estado de saúde do sobreiro na França  Palavras-chave: 

Cortiça 

Quercus suber 

Saneamento florestal 

Alterações climáticas 

© Jean-Baptiste DAUBREE 

PFNL: 

Cortiça 

Escala: 

Subnacional 

 
 

 

 

Contexto 
Nas regiões de Var, Córsega e Pirenéus Orientais, há muitos anos que se observa a murchidão de sobreiros. O 
sobreiro é de grande interesse económico (cortiça, isolamento térmico, etc.) e constitui um habitat de interesse 
comunitário (9330 – Floresta de Quercus suber) de riqueza ambiental e patrimonial para estas regiões assim 
como para as Landes da Gasconha. A implementação da monitorização sanitária do sobreiro é um grande 
desafio para estas regiões. 

 

Objetivo 
A fim de poder acompanhar a evolução da murchidão do sobreiro nas regiões francesas produtoras de cortiça 
no contexto das alterações climáticas, o Pólo Interregional de Saneamento Florestal do Sudeste criou desde 
2013 uma rede anual de monitorização sanitária (desfoliação, mortalidade das árvores, mortalidade dos ramos, 
etc.) de 33 parcelas permanentes de 20 árvores cada. O estudo cobre o período 2013-2019. 

 

Resultados 
O défice foliar médio varia de 30 a 60%, dependendo do caso. Em todas as regiões, a saúde das árvores não 
está a deteriorar-se e as mortalidades para 2013-2018 são bastante baixas. Este estudo permitiu estabelecer 
relações entre o défice foliar, a qualidade das estações florestais e o nível de stress hídrico no ano anterior à 
classificação da parcela. O mau trabalho é o principal fator abiótico também explica a desfoliação. Fatores 
bióticos (Lymantria dispar, etc.) em 38% das observações explicam também a desfoliação da coroa. 

 

Recomendações 
A floresta de carvalhos é um ecossistema que requer uma intervenção humana consistente em concordância 
com as boas práticas florestais. É, portanto, essencial considerar este ecossistema através de uma gestão 
sustentável. Esta gestão permitirá um acompanhamento no tempo dos cortes e trabalhos (colheita da casca 
exterior do sobreiro ou "desmascaramento" [démascler]) para produzir cortiça de qualidade, respeitando o valor 
ambiental e patrimonial do sobreiro. A fim de limitar o impacto nas árvores, é importante evitar a exploração da 
cortiça sobre as árvores em stress. 
Seria interessante desenvolver estas parcelas e definir uma metodologia comum em outros países produtores 
de cortiça (Portugal, Espanha, Itália, Sardenha, etc.). 
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Impactos e pontos-fracos 
O seguimento mostrou que as lesões nas árvores devido à má mão-de-obra foram a principal causa abiótica dos 
problemas de saúde observados. (Cancro do Carvão) 
A má qualidade da estação florestal é um fator de deterioração da saúde das árvores.  
Uma ligação direta entre eventos meteorológicos (stress hídrico, etc.) e o estado sanitário dos sobrais tem sido 
demonstrada.  
A rede do Polo Interregional de Saúde da Floresta do Sudeste conta na região com correspondentes com 
conhecimentos técnicos reconhecidos na avaliação do saneamento silvícola.  
A presença de agentes patogénicos nas parcelas é suscetível de ser subestimada. 
O impacto da Lymantria dispar (Lagarta do Sobreiro) no estado de saúde dos sobreiros não pôde ser 
corretamente quantificado. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A deteção da Phytophthora sp. no laboratório será melhorada através da utilização de kits de campo (teste ELISA).
Em geral, a instalação desta rede de parcelas de observação para a vigilância sanitária do sobreiro encontra o
seu interesse na sua instalação a tempo de apreender, progressivamente com as campanhas, os fatores 
responsáveis com precisão. 
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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 

 


