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Contexto 
Foi realizado um ensaio numa plantação jovem de sobreiro localizada em Montargil, com 420 árvores/há e com 
vegetação do subcoberto dominada pelo género Cistus. Os solos são Arenosols (FAO), com 192 cm de 
espessura e textura arenosa. A cada árvore foi aplicada aleatoriamente umas das seguintes intensidades de 
poda: sem, ligeira (menos de 1/3 dos ramos vivos) ou intensa (1/3 dos ramos vivos). As árvores da parcela 
foram medidas antes de realizar a poda – aos 12 anos de idade, após sua realização – aos 15 anos, e 5 anos 
depois – aos 20 anos. As variáveis da árvore consideradas foram: o diâmetro com cortiça (dap, cm) e a altura 
total (h, m). 

 

Objetivo 
A poda de formação é uma operação florestal usualmente definida em planos de gestão para povoamentos de 
sobreiro. Tem como objetivo remover os ramos para promover a conformação de um fuste alto e direito, 
facilitando desta forma o descortiçamento. No entanto, não existe conhecimento sobre o efeito da severidade 
da poda no crescimento da árvore. Esta ficha informativa descreve os resultados de um caso de estudo, onde 
foi comparado o crescimento entre árvores não podadas e árvores sujeitas a dois níveis de intensidade de poda. 

 

Resultados 
A taxa de crescimento relativo (RGR) foi calculada usando a altura total (h, m) e o diâmetro (dap, cm) para 
comparar a severidade da poda na árvore. O valor médio RGR para o dap, cinco anos após a poda foi: 0.42; 
0.56 e 0.33 para árvores sem poda, poda ligeira e poda intensa, respetivamente. O valor médio RGR para o h, 
cinco anos após a poda foi: 0.24, 0.33 e 0.27 para árvores sem poda, poda ligeira e poda intensa, 
respetivamente. Os resultados de testes de hipóteses e da análise de variância, mostraram que não foram 
encontradas diferenças comparando as intensidades de poda de formação, considerando o crescimento em 
diâmetro e em altura. 

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

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
O sobreiro é uma espécie que facilmente bifurca e desenvolve uma configuração de copa arbustiva, com grande 
número de ramos baixos. A fim de reduzir estas situações é importante intervir precocemente, através da 
realização de poda de formação. 
O impacto financeiro desta operação, devido ao custo de mão-de-obra, implica que seja limitada a uma ou duas 
operações. Adiar estas intervenções pode comprometer a configuração da árvore e o futuro descortiçamento. 
Os resultados deste caso de estudo sugerem que para as condições do local e as intensidades de poda 
consideradas, a poda da formação não afeta o crescimento da árvore. Assim, é recomendada uma intensidade 
de poda de 1/3 dos ramos vivos da árvore para as árvores que possam visualmente beneficiar desta operação. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Este caso estudo apresenta dados de um ensaio com características específicas do povoamento. Os resultados 
suportam a implementação da poda de formação, a fim de promover o desenvolvimento de um tronco alto e 
direito, com cerca de 2 m de altura, facilitando posteriormente a extração da cortiça. 
Os resultados não devem ser extrapolados para outras intensidades de poda (remoção de mais de 1/3 dos 
ramos vivos). Além disso, os resultados devem ser considerados cuidadosamente para povoamentos com 
características distintas de solo e composição do sobcoberto. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Mais ensaios devem ser implementados em povoamentos com características distintas do solo e composição do
sobcoberto, com diferentes níveis de intensidade de poda e variáveis adicionais da árvore (e.g. potencial hídrico
das folhas). Estudos adicionais irão permitir uma análise estatística sobre a significância das variáveis e dos
fatores envolvidos. 
A análise económica do investimento desta operação deve abranger cenários distintos. Assim, permitirá aos
proprietários/gestores florestais equacionar o número de podas de formação a realizar até ao povoamento
começar a produzir cortiça. 

 
 Figura 2 – Percentis por intensidade de poda: sem, ligeira, ou elevada. Joana Amaral Paulo 
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Informação adicional 

Boas Práticas de Gestão em Sobreiro e Azinheira [ZIP 5 MB] 

Folheto sobre podas [ZIP 2,8 MB] 

Altura do descortiçamento. Uma decisão com consequências no valor da cortiça [PDF 2 MB]. 
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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 

 


