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Contexto 
A cortiça é altamente apreciada pelas suas características. É leve, elástica, isolante, natural e renovável. É um 
material altamente heterogéneo, o que complica a classificação nos usos mais adequados para cada peça. A 
atribuição de utilizações é determinada pela qualidade da cortiça. Esta análise é muito importante, uma vez 
que o preço da cortiça varia enormemente de acordo com a sua utilização final. A cortiça pode ser vendida ou 
na árvore ou em pilhas uma vez descascada. Existem vários métodos para estimar a qualidade da cortiça numa 
pilha (del Pozo Barrón et al. 2000a). O método apresentado é o desenvolvido pela CICYTEX para avaliar a 
qualidade da cortiça empilhada. 

 

Objetivo 
Este documento apresenta a metodologia utilizada pelo Centro de Investigação Científica e Tecnológica da 
Extremadura (CICYTEX) para avaliar a qualidade da cortiça empilhada. Uma vez extraída a cortiça das árvores, 
as pranchas são dispostas em 'pilhas' antes do transporte para a fábrica. A avaliação da cortiça nestas pilhas é 
particularmente útil em florestas de difícil acesso, onde a avaliação direta sobre a árvore não é viável. 

 

Resultados 
A cortiça pode ser vendida de pé ou numa pilha após o descascamento. As "pilhas" são formações de pranchas 
de cortiça, que são dispostas de forma ordenada de modo que a cortiça permaneça em bom estado até poder 
ser transportada para a fábrica. Para estimar a qualidade da cortiça numa pilha, a CICYTEX utiliza a amostragem 
estratificada. As pranchas de cortiça são selecionadas e são colhidas amostras representativas de 20x20 cm. 
Estas amostras são processadas (secas, cozidas, aparadas) e preparadas de modo a avaliar a sua qualidade. A 
qualidade dependerá do calibre das amostras e do seu aspeto. Ao combinar o compasso e o aspeto, é 
determinada a qualidade global das pranchas, agrupando-as em classes ou tipos de qualidade de cortiça (de 1 
a 9) de acordo com a classificação CICYTEX (Plan de Calas 2020). 

 

Recomendações 
Para estimar o número de amostras, para além do volume total da pilha, é tido em conta o volume 
correspondente à coroa e ao interior da pilha. Assim, evitam-se desvios em pilhas onde as melhores tábuas 
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estão localizadas no exterior e as tábuas de pior qualidade estão escondidas no interior. A amostragem das 
coroas é sistemática e o ponto de partida para a amostragem é selecionado aleatoriamente. Devido à 
complexidade da amostragem sistemática ou aleatória dentro da pilha, é possível realizar uma amostragem em 
duas fases (de Pozo Barrón et al. 2000b): (i) seleciona-se um determinado número de blocos (2 < n < 6) para a 
amostragem de um volume de 1 m3; (ii) selecionam-se sistematicamente blocos do ponto de partida escolhido, 
acima ou abaixo de uma linha imaginária a meio caminho da pilha (metade superior ou inferior da pilha). 

 

Impactos e pontos-fracos 
A estimativa da qualidade da cortiça em pilhas é recomendada nos casos em que a orografia do terreno torna 
difícil a estimativa da qualidade da cortiça na árvore. O método descrito é relativamente simples de 
implementar, embora a extração de algumas tábuas possa ser difícil devido ao peso das que se encontram 
acima delas. A dificuldade reside nos cálculos a efetuar (del Pozo Barrón et al. 2000b). Quando se trabalha com 
um número razoável de amostras, os erros relativos são de 15% (90% de confiança). Além disso, é um sistema 
altamente eficiente que evita o desmantelamento total da pilha, ao mesmo tempo que elimina os erros que 
podem surgir em análises superficiais. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Avaliar a qualidade da cortiça, de pé ou numa pilha, é a chave para este sector. A qualidade da cortiça está
diretamente relacionada com o uso final da mesma. Dependendo de ser utilizada num ou noutro produto, o preço
da cortiça varia consideravelmente. Em países como Espanha e Portugal, a avaliação da qualidade da cortiça é
prática comum, embora não seja o caso em outras regiões produtoras de cortiça. O desenvolvimento futuro
destas metodologias depende da sua implementação e adaptação noutras regiões, tais como Itália, França e 
Norte de África. Por este propósito, a CICYTEX desenvolveu uma metodologia de avaliação da cortiça empilhada
para aplicação na Tunísia. 
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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 

 


