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A regeneração natural do sobreiro inicia-se com a germinação de plântulas, após a 
queda das bolotas. Estas plântulas estabelecem-se, crescem e formam árvores que 
continuarão o ciclo da regeneração florindo, frutificando e produzindo novas bolotas. Ao 
longo deste processo vários factores podem limitar o recrutamento de jovens árvores. 
Apesar da produção de bolota variar entre árvores e anos, e as bolotas serem muito 
predadas e terem longevidade curta, a limitação do recrutamento não se deve, em geral, 
à escassez de sementes mas concentra-se nos dois primeiros anos de vida. 

Em zonas de clima mediterrânico, a escassez de água no solo e as temperaturas 
elevadas de final da Primavera e do Verão provocam elevada mortalidade das plântulas 
que germinaram durante o período do Outono até à Primavera. O local onde as bolotas 
chegam pode determinar o sucesso de estabelecimento das plântulas. Uma planta que 
germine numa clareira fica sujeita a temperaturas e luz elevadas durante o Verão. Apesar 
da luz ser essencial ao crescimento, a sombra e protecção da copa das árvores é crucial 
para a sobrevivência das plantas. 

O ensaio foi realizado na Tapada Real de Vila Viçosa, no Alentejo, instalaram-se 18 
parcelas (2 x 4 m) em 5 blocos vedados para excluir a predação por veado e gamo. Dez 
parcelas foram estabelecidas casualmente debaixo da copa de árvores adultas e 8 em 
zonas de pastagem abertas, sem efeito de copa. Cada parcela foi dividida em 2 
sub-parcelas de 2 x 2 m. Numa das sub-parcelas a vegetação herbácea foi removida 
manualmente ao longo da duração do estudo. Bolotas de azinheira e de sobreiro foram 
colhidas e pré-germinadas em estufa. Seguidamente semearam-se 36 bolotas de cada 
espécies em cada sub-parcela (total de 1296 bolotas por espécie). A experiência 
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decorreu entre Novembro de 2003 e Outubro de 2006. A sobrevivência e crescimento 
das plântulas foram avaliadas regularmente. Durante o estudo mediu-se também a 
disponibilidade em luz, humidade do solo, temperatura do solo, biomassa das herbáceas 
e folhada (litter).

Durante o Verão, verificaram-se diferenças de temperatura de solo superiores a 10°C 
entre zonas situadas debaixo de copa e zonas de clareira. A maior mortalidade das 
plântulas de sobreiro registou-se nas clareiras com presença de vegetação herbácea. As 
herbáceas utilizaram a água das camadas superiores do solo durante a Primavera, 
diminuindo a quantidade de água disponível para as plantas de sobreiro que ficaram 
sujeitas a condições de evapotranspiração muito elevadas e sofreram mortalidade 
elevada. Por outro lado, a copa das árvores adultas facilitou a sobrevivência das 
plântulas de sobreiro mas não promoveu o seu crescimento. 

Para melhorar o sucesso da regeneração natural do montado o controlo da vegetação 
herbácea poderá ser considerado nas práticas de gestão do montado. A maior 
sobrevivência das plântulas de sobreiro associada à protecção pela copa de árvores 
adultas poderá vir a ter um papel cada vez mais importante para a manutenção dos 
montados se estes habitats se tornarem mais quentes e secos, como é previsto em 
alguns modelos de alterações climáticas.
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Os atuais cenários para as alterações climáticas indicam que muitas das áreas 
atualmente afetadas pela seca, como é o caso da região Mediterrânica, se tornarão mais 
áridas devido a uma maior variabilidade da precipitação e ao aumento da temperatura, 
havendo também eventos extremos mais frequentes e intensos, como sejam as secas 
severas ou as vagas de calor. Esta apresentação descreve e discute as respostas 
fisiológicas e de crescimento do sobreiro (Quercus suber L.) à manipulação da 
disponibilidade da água.

A ecofisiologia (trocas gasosas, fluxo de seiva e potencial hídrico foliar) e o crescimento 
(diâmetro do tronco, área foliar) foram monitorizados em 27 árvores de 15 anos de idade 
(na Herdade da Mitra) durante três anos, com recurso a três tratamentos, dry, ambient e 
wet, que receberam, respetivamente, 80, 100 e 120% da precipitação anual. 

Os impactos da manipulação da disponibilidade de água foram primeiramente 
observados na transpiração das árvores, principalmente durante a seca de verão. Os 
dados indicam que, na estação de crescimento (primavera), a principal fonte de água do 
sobreiro é a precipitação, passando a ser as águas subterrâneas durante o verão.
 
Não foram observadas diferenças entre tratamentos nas taxas de fotossíntese, exceto 
numa única ocasião, no pico da estação de crescimento, após rega, em que as respostas 
fisiológicas se traduziram num aumento significativo do crescimento do tronco, no 
tratamento wet, que perdurou nos meses seguintes. Estes resultados sugerem que as 
alterações da precipitação na primavera (tanto em quantidade como na sua distribuição 
temporal) têm um maior impacto na fisiologia e crescimento do sobreiro do que as 
alterações na precipitação anual em geral.
 
Os anos de seca severa têm um impacto negativo no crescimento. Contudo, o sobreiro 
evidencia uma elevada resiliência à variabilidade inter-anual na precipitação,
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recuperando rápida e completamente a capacidade fotossintética após as primeiras 
chuvas de outono, mesmo nos anos de seca severa.

Os nossos resultados realçam a sensibilidade do sobreiro para a quantidade e 
distribuição da precipitação na primavera, que poderá ser uma aspeto crítico tendo em 
conta as projeções para as alterações climáticas. A diminuição da precipitação na 
primavera poderá antecipar o stress hídrico e aproximar o sobreiro do seu limiar de falha 
hidráulica no pico da seca de verão, com consequências eventualmente irreversíveis.
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As quercíneas mediterrânicas perenifólias enfrentam recorrentemente períodos de seca 
estival. Ocupam com frequência solos delgados e/ou com baixa capacidade de retenção 
de água. De modo a sobreviverem e crescerem nestas condições, desenvolveram 
estratégias adaptativas que lhes permitem minimizar as perdas de água pelas folhas e 
maximizar a captação de água (e nutrientes). Entre as primeiras contam-se o controlo da 
abertura estomática e a redução da área foliar. Embora menos estudada, a arquitetura 
hidráulica do sistema radicular tem um papel relevante na extração de água das fontes 
de abastecimento e na sustentabilidade das árvores.

Para compreender o uso de água de azinheiras e sobreiros instalaram-se parcelas
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experimentais em diferentes condições de clima, solo e hidrogeologia (Évora e Cª das 
Lezírias). Monitorizaram-se os fluxos de seiva nos troncos e raízes de árvores adultas e 
variáveis ambientais (meteorológicas e do solo/subsolo), fisiológicas e anatómicas. 
Analisou-se a estrutura do sistema radicular (desenvolvimento horizontal e em 
profundidade) e o seu funcionamento.

Os resultados mostraram que, em solos delgados, o enraízamento em profundidade é 
fortemente condicionado pela natureza da rocha subjacente. Nos locais em que as raízes 
tinham acesso a níveis freáticos observou-se melhor estado hídrico das árvores em 
gneiss fraturado que em granito consolidado. O sistema radicular desenvolve-se 
horizontalmente muito para além dos limites de projeção das copas. Em solos de textura 
grosseira e mais profundos observou-se um sistema radicular dimórfico constituído por 
uma rede de raízes superficiais, ligadas a raízes de desenvolvimento vertical (sinkers), e 
uma raíz principal divergindo em novelos de raízes filamentosas pouco lenhificadas, com 
parênquima aerênquima, imersas durante parte do ano (nível freático oscilou entre 1,5 m 
e 4,5 m de profundidade).

Com base no fluxo de seiva de dois tipos funcionais de raízes superficiais (ligadas ao 
solo superficial e ligadas ao solo profundo/nível freático) construíu-se um modelo 
mecanístico capaz de simular o fluxo de seiva dos troncos com elevado rigor (R2 = 0.85). 
O exercício de modelação permitiu concluir que as árvores otimizam o uso local de 
recursos, usando água do solo superficial durante grande parte do ano, e água 
subterrânea juntamente com hydraulic lift (nutrientes) no verão. O uso preferencial de 
água subterrânea no verão foi também confirmado pela análise de isótopos estáveis.

O conhecimento do comportamento funcional do sistema radicular é fundamental para 
sustentar melhores práticas de gestão e antever respostas das árvores às alterações 
climáticas (aumento da severidade e recorrência da seca).
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A estrutura heterogénea do montado expressa-se na generalidade por uma forte 
variabilidade espacial das características do solo, nomeadamente no respeitante à 
massa volúmica, ao teor de carbono (C) orgânico e à disponibilidade de nutrientes. Em 
regra as árvores determinam, na sua área de influência, a redução da densidade do solo 
e o acréscimo do teor de matéria orgânica e de nutrientes, originando “ilhas de 
fertilidade”. Essa variação não se cinge à dualidade sob e fora da projecção da copa da 
árvore; pelo contrário, tende a ser gradual, atingindo a máxima expressão na 
proximidade do tronco e reduzindo-se no sentido do limite da copa, mas indo para além 
do limite desta (até cerca do dobro do raio da copa). Neste contexto, tem particular 
relevância desenvolver a metodologia da quantificação do C orgânico, bem como de 
nutrientes disponíveis, na área de influência das árvores, de modo a avaliar em que 
medida as mesmas contribuem para o sequestro de C e para a qualidade do solo. Essa 
influência tem de ser sistematizada no âmbito dos vários sistemas biofísicos (clima, 
afinidade de material originário do solo, formas de relevo,..) e dos respectivos sistemas 
de gestão. 

Considera-se que o sistema de gestão do montado é determinante na expressão da 
qualidade do solo. A instalação de pastagens melhoradas tem sido considerada uma 
alternativa de gestão promissora para aumentar a resistência do solo aos processos de 
degradação, mas o seu efeito dependerá das próprias características do solo e da gestão 
dessas pastagens. Neste contexto, iniciou-se um estudo para avaliar o efeito da 
instalação de pastagens melhoradas na qualidade do solo de dois montados e em 
condições de gestão diferente: um com solos de textura grosseira (gado ovino - 
encabeçamento de quatro ovelhas ha-1) e outro com solos de textura média a fina (gado 
bovino - 0,7 cabeças ha-1), considerando em qualquer dos casos a influência dos 
elementos arbóreos. Avaliaram-se indicadores físicos (massa volúmica, condutividade 
hidráulica e estabilidade da agregação) e químicos (C orgânico, P extraível e bases de 
troca) do solo. 

Em qualquer dos sítios a instalação da pastagem melhorada determinou, relativamente 
às áreas de pastagem extensiva de referência, um acréscimo significativo (cerca de 1,7 
vezes) do teor de C orgânico, bem como nas demais características químicas do solo,
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nomeadamente disponibilidade de nutrientes (o teor de P extraível subiu de cerca de 4 
para 50 mg kg-1); essas modificações acentuaram-se com o período de instalação das 
pastagens. Porém, o padrão de variação para os indicadores físicos mostrou-se diferente 
entre os dois sítios: no caso daquele com solos de textura grosseira, observou-se um 
acentuado decréscimo da massa volúmica do solo (de 1,36 para 1,18 g cm-3) e o 
concomitante acréscimo da condutividade hidráulica (predominando os valores 
superiores a 100 mm h-1), nomeadamente nas áreas influenciadas pelas árvores; no 
outro, em solos de textura média a fina, os valores da massa volúmica (superiores a 1,50 
g cm-3) e da condutividade hidráulica (predominando os valores inferiores a 1 mm h-1) 
foram semelhantes aos observados na área de referência, não se diferenciaram com os 
elementos arbóreos e revelaram acentuada compactação do solo.

Os resultados sugerem que a introdução de pastagens melhoradas não implica 
necessariamente que as funções e a qualidade do solo sejam mais adequadas ao 
desempenho do sistema. Embora as pastagens melhoradas mostrem um potencial efeito 
benéfico na qualidade do solo, o mesmo pode ser fortemente contrariado pelo sistema de 
gestão (encabeçamento, porte do gado), nomeadamente nos solos de textura fina e 
susceptíveis à compactação, o que põe em risco as funções do solo e a sustentabilidade 
do sistema. Assim, é necessário dar muito mais atenção às características físicas do solo 
na avaliação da qualidade do mesmo nos montados, sendo crucial a identificação dos 
indicadores mais adequados da qualidade do solo e mais propriamente da 
sustentabilidade do sistema. 

Também é de grande importância averiguar se o efeito das pastagens melhoradas no 
teor de matéria orgânica e na disponibilidade de nutrientes do solo se repercute por 
diferenças no estado de nutrição e de vitalidade das árvores, bem como determinar se as 
variações dos indicadores da qualidade do solo correspondem a maior e melhor 
produção de cortiça. 
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As formações arbustivas típicas da região mediterrânica constituem estágios de 
transição da sucessão ecológica, caracterizados, na generalidade, por uma grande 
diversidade estrutural e florística. Estas formações ocorrem com frequência nas áreas de 
montado. Excepto nos casos extremos onde a invasão e dominância por uma única 
espécie de arbustos predomina, como é o caso do esteval, o mosaico de vegetação 
arbustiva pode facilitar, em algumas zonas ecológicas, a regeneração do sobreiro, o 
aumento da fertilidade do solo, a manutenção da biodiversidade e o aumento do 
sequestro de carbono. Este estudo teve como objectivo avaliar os efeitos da variabilidade 
climática na produtividade da vegetação do subcoberto (arbustivo e herbáceo) num 
montado de sobreiro e quantificar a contribuição destes tipos de uso do solo para o 
sequestro de carbono ao nível do ecossistema. 

O local experimental localiza-se em Coruche, numa zona de clima Mediterrânico com 
precipitação média de 680 mm e uma temperatura média anual de 15.9 ºC. Neste local 
está instalada uma torre de monitorização contínua dos fluxos de CO2 e H2O entre o 
ecossistema e a atmosfera. Estudaram-se 2 tipos de uso do solo que predominam na 
área de influência da torre: uma pastagem melhorada rica em leguminosas, e uma área 
de vegetação natural colonizada por 3 espécies de arbustos (Cistus salviifolius, Cistus 
crispus e Ulex airensis) e por herbáceas anuais. Durante o ano de 2012 mediram-se a 
assimilação de CO2 dos arbustos (IRGA, Licor 840), o potencial hídrico foliar de 
madrugada e ao meio-dia dos arbustos e das árvores (câmara de pressão de Sholander) 
e monitorizou-se a fenologia em arbustos (floração, crescimento dos ramos). Foi ainda 
quantificado, ao longo de 6 anos, a biomassa de vegetação herbácea nos 2 tipos de uso 
do solo: pastagem melhorada e vegetação natural e quantificada a acumulação de 
material orgânico à superfície do solo, isto é, folhas mortas e detritos parcialmente 
decompostos.

De 2009 a 2015, verificou-se que a produtividade da pastagem melhorada esteve 
fortemente condicionada pela precipitação total ocorrida de Fevereiro a Junho do ano 
(relação linear, R2 = 91%). No Inverno/Primavera seca de 2012 e 2015, por exemplo, a 
produtividade da pastagem foi cerca de 40% daquela que se observou em anos



hidrológicos normais, representando menos de 5% da assimilação de CO2 total do 
ecossistema.

As espécies de arbustos do subcoberto que caracterizam a área de estudo, apresentam 
adaptações morfológicas contrastantes, nomeadamente no que diz respeito aos 
sistemas radiculares, fenologia e máximos de assimilação de CO2 desfasados ao longo 
do tempo e que se ajustam de acordo com o clima do ano. O efeito de mosaico criado 
pela otimização do aproveitamento dos recursos ambientais pelos arbustos, 
nomeadamente água e luz, contribuiu provavelmente para potenciar o sequestro de 
carbono ao nível do ecossistema durante o ano seco de 2012, com uma contribuição dos 
arbustos de cerca de 35% da assimilação de CO2 total do ecossistema. No que se refere 
à acumulação de material orgânico à superfície verificou-se que esta quantidade foi, em 
média, 32% superior na área ocupada por vegetação natural quando comparada com a 
área da pastagem melhorada. 

Este estudo demonstra que a resiliência dos arbustos às flutuações anuais e sazonais do 
clima podem potenciar, em certas zonas do país, importantes serviços do ecossistema 
como o aumento da fertilidade do solo e o sequestro de carbono. Por outro lado, a 
contribuição da vegetação herbácea para o sequestro de carbono anual no ecossistema 
de montado, para além de restrito ao período de primavera, é muito variável e 
condicionada pela quantidade e distribuição da precipitação durante a estação de 
crescimento.
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A invasão por arbustos de ecossistemas dominados por vegetação herbácea como os 
montados está a ocorrer globalmente, principalmente em zonas áridas e semi-áridas. As 
alterações do uso da terra e regimes de fogo, as alterações climáticas (p. ex. seca) são 
factores determinantes nestes processos. Simultaneamente, a mortalidade de árvores 
adultas tem aumentado devido, por exemplo, a uma maior frequência de ocorrência de 
secas. A esteva (Cistus ladanifer L.) é uma espécie arbustiva nativa, tolerante à seca e 
invasora em várias regiões do País. A esteva frequentemente tem que ser cortada para 
se evitar que domine em sistemas como o montado. A invasão pela esteva, substituindo 
na maioria das vezes espécies herbáceas, pode originar alterações na estrutura, na 
assimilação de carbono e no uso de água nestes ecossistemas.

Para quantificar estas alterações, realizámos um ensaio em Vila Viçosa, Alto Alentejo, 
onde utilizámos abordagens fisiológicas em pares de parcelas com esteval e sem 
esteval. O estudo teve a duração de três anos, incluíndo um ano de seca extrema 
(2011/2012), que permitiu avaliar o efeito sinergético da invasão pela esteva com a 
ocorrência de uma ano extremo seco. Durante 2011 monitorizámos 24 sobreiros e 12 
estevas em três pares de parcelas. No final de 2011, o esteval de cada um dos pares de 
parcelas foi cortado. Durante três anos consecutivos mediram-se continuamente os fluxo 
de seiva das árvores e arbustos e periódicamente o teor de água no solo. 
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Durante 2011, e até ao corte do esteval, não ocorreram diferenças significativas nos 
fluxos transpiratórios das árvores. No entanto, depois do corte do esteval verificaram-se 
diferenças entre os sobreiros nas parcelas com esteval e nas parcelas sem esteval.
A presença do esteval afectou a utilização de água pelas árvores no ecossistema 
invadido, diminuindo a água disponível para transpiração. No total a água utilizada para 
transpiração pelo ecossistema invadido (árvores e esteva) foi muito superior ao do 
ecossistema não invadido (árvores). O ano de seca extrema afectou de forma muito 
significativa a transpiração das árvores e arbustos, tendo-se verificado uma diminuição 
na transpiração de árvores e arbustos durante este ano. Mais interessante ainda foi a 
forte interacção da invasão pela esteva e ano extremo de seca tendo a transpiração das 
árvores sido mais afectada nos ecossistemas invadidos que nos não invadidos por 
esteva.

Os nossos resultados mostraram que nos ecosistemas invadidos por esteva os sobreiros 
tiveram uma menor resiliência à seca e capacidade de recuperação pós-seca que em 
ecossistemas não invadidos.
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O sobreiro é uma árvore bem adaptada ao clima semi-árido mediterrânico e a sua 
ecofisiologia tem sido bem estudada nas últimas décadas. No entanto, apesar do alto 
valor económico da cortiça, existe surpreendentemente uma grande lacuna no 
conhecimento sobre os efeitos do descortiçamento na fisiologia e longevidade das 
árvores. Devido ao declínio do sobreiro, que põe em risco a sustentabilidade do 
montado, é importante conhecer o impacto do stress de descortiçamento, 
nomeadamente os seus efeitos no balanço da água e do carbono. O descortiçamento 
leva a duas consequências imediatas para a árvore: perdas de carbono e água com 
concomitantes alterações na alocação de fotoassimilados e balanço hídrico. Uma vez 
que o descortiçamento ocorre no Verão, um período de seca, e pode agravar os défices 
hídricos, é particularmente importante monitorizar com métodos apropriados os fluxos de 
água da árvore em resposta ao descortiçamento. Os principais objectivos deste estudo 
foram: 1) avaliar o efeito do descortiçamento nos fluxos de carbono e da água da árvore; 
2) avaliar qual o tempo necessário para as árvores restabelecerem o balanço hídrico e 
de carbono; 3) contribuir para melhorar as práticas e apoiar as decisões de gestão 
através de um conhecimento experimental.

O local experimental deste estudo é um montado certificado no Concelho de Coruche. 
No início do verão de 2014 e de 2015 foram seleccionados dois grupos emparelhados de 
sobreiros de características semelhantes (e.g. altura, diâmetro, exposição), sendo 
divididos num tratamento de árvores descortiçadas (n=6) e de árvores controlo (n=6). Ao 
longo do verão foram realizadas medições periódicas (1, 3, 7, 15, 30 e 60 dias após o 
descortiçamento) de: 1) assimilação, respiração e transpiração em ramos (IRGA, Licor 
840); 2) trocas gasosas ao nível da folha (IRGA, Licor 6400); 3) transpiração e respiração 
do tronco (IRGA, LCPro+); 4) potencial hídrico foliar de madrugada e ao meio-dia 
(câmara de pressão de Sholander); 5) monitorização do fluxo de seiva (método de 
Granier). 
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Descortiçamento do sobreiro: um stress para a árvore? 
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O verão de 2014 foi incomum em termos climáticos em resultado de um 
inverno/primavera com precipitação abundante (435 mm) e de baixas temperaturas 
estivais (e.g. valores médios máximos de défices de pressão de vapor 30% inferiores aos 
registados na década anterior). Os valores dos potenciais hídricos foliares (> -0.3 MPa) 
confirmam que as árvores não se encontravam em situação de défice hídrico. Assim, 
observámos que em condições de um verão ameno como o de 2014 o descortiçamento 
não teve um efeito significativo na capacidade de assimilação de carbono dos ramos. As 
perdas de água e a respiração do tronco, após um pico inicial, atingiram valores estáveis 
15 dias após o descortiçamento, aproximando-se dos valores das árvores controlo após 
dois meses. A redução das trocas gasosas do tronco ao longo do tempo deve-se 
provavelmente à reconstituição celular do felogénio impedindo a difusão de água e 
carbono. Como resposta imediata ao descortiçamento os fluxos de água e de carbono do 
tronco mostraram ser grandemente determinados pelas condições climáticas, 
particularmente o défice de pressão de vapor. A análise dos dados medidos no ensaio do 
verão de 2015, a decorrer presentemente, permitirá confirmar os resultados obtidos em 
2014.

Presentemente, podemos concluir que em condições favoráveis de disponibilidade 
hídrica do solo e capacidades evaporativas da atmosfera moderadas durante o verão, o 
descortiçamento não representa um stress adicional para a árvore.
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É sabido que a operação do descortiçamento provoca uma resposta fisiológica por parte 
da árvore, a qual ainda não é totalmente conhecida, nomeadamente no que diz respeito 
à variação das taxas de alocação de fotoassimilados para a madeira e para a cortiça 
antes e depois do descortiçamento. É assumido que o nível de stress provocado na 
árvore pelo descortiçamento aumenta com a intensidade de descortiçamento, 
geralmente avaliada através do coeficiente de descortiçamento: razão entre a altura 
média de descortiçamento e o perímetro à altura do peito. Baseando-se no trabalho de 
Vieira Natividade, a legislação nacional define os valores máximos de coeficientes de 
descortiçamento a aplicar: 2, 2.5 e 3.0 para o primeiro, segundo e seguintes 
descortiçamentos, respetivamente.

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes intensidades do 
primeiro descortiçamento (desboia) no crescimento em diâmetro (sem cortiça) da árvore 
e no calibre da cortiça secundeira. Para tal foram instalados dois ensaios idênticos, mas 
em localizações distintas do ponto de vista das condições edafoclimáticas. O primeiro 
ensaio, localizado numa propriedade privada do concelho de Coruche, implicou o 
descortiçamento de 90 árvores virgens no ano de 1995, e posteriormente em 2005. O 
segundo ensaio, localizado perto da localidade de Barrancos, no Perímetro Florestal da 
Contenda, implicou o descortiçamento de 144 árvores nos anos de 2003 e 2012.

O coeficiente de descortiçamento a aplicar a cada árvore foi selecionado aleatoriamente. 
Foram considerados 3 coeficientes de descortiçamento: 1.5 (inferior ao limite legal), 2 
(máximo permitido pela legislação) e 2.5 (acima do limite legal). Em cada árvore foi 
medido, em cada ano de descortiçamento: diâmetro à altura do peito antes e depois do 
descortiçamento, altura total da árvore e diâmetro da copa. Durante o segundo 
descortiçamento, e em cada árvore, foi recolhida uma amostra de cortiça (secundeira) 
cujo calibre foi medido antes e depois da sua cozedura. Esta medição foi realizada numa 
associação de produtores e corresponde a calibre de cortiça sem costa nem barriga.

A análise dos resultados incidiu em três variáveis resposta: crescimento em diâmetro do 
lenho, calibre da cortiça antes da cozedura e calibre da cortiça após a cozedura. A 
comparação dos valores obtidos, para cada uma das três amostras caracterizadas por
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A intensidade do descortiçamento na desboia afeta o crescimento da árvore e da cortiça?
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árvores descortiçadas com coeficientes de descortiçamento diferentes, recorreu a testes 
estatísticos não paramétricos que permitem comparar o valor da mediana (teste à 
localização da mediana) e a distribuição empírica das amostras (teste de Kruskal-Wallis 
e teste de Kolmogorov-Smirnov).

Os resultados foram distintos entre os dois locais. Em ambos os casos, no que diz 
respeito aos valores de crescimento em diâmetro do lenho, estes não diferiram como 
resultado da aplicação dos diferentes valores de coeficiente de descortiçamento. No 
entanto foram encontradas diferenças no calibre da cortiça no ensaio localizado no 
Perímetro Florestal da Contenda, as quais não foram confirmadas pelo ensaio localizado 
em Coruche.

Para as amostras obtidas no Perímetro Florestal da Contenda, o valor da mediana do 
calibre da cortiça antes da cozedura foi significativamente diferente entre as três 
amostras: 19.0 mm, 17.6 mm e 17.1 mm para o conjunto de árvores descortiçadas com 
coeficiente de 1.5, 2.0 e 2.5, respetivamente. A comparação das distribuições empíricas 
das três amostras confirmou a existência de diferenças estatisticamente significativas. 
Para o valor da mediana do calibre da cortiça após da cozedura não foram encontradas 
diferenças significativas entre as três amostras (valores da mediana 22.4 mm, 20.2 mm 
e 19.5 mm), no entanto, a comparação das distribuições empíricas das três amostras, 
voltou a demonstrar a existência de diferenças estatisticamente significativas resultantes 
da aplicação dos diferentes coeficientes de descortiçamento.

Conclui-se que, para os valores de coeficiente de descortiçamento considerados, muito 
embora o aumento da intensidade de descortiçamento não tenha afetado o crescimento 
do lenho das árvores, teve um efeito significativo no calibre da cortiça produzida. No 
entanto este efeito não é igual em todos os povoamentos, podendo não ser significativo 
em condições edafoclimáticas mais favoráveis. A intensidade de descortiçamento deve 
ser definida tendo em consideração as condições edafoclimáticas em que os 
povoamentos estão inseridos.
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O contacto entre vinho e oxigénio é vital para a conservação e para os processos de 
envelhecimento do vinho em garrafa. Esta evolução do vinho pós-engarrafamento é 
complexa: os vinhos tintos beneficiam se existir uma pequena percentagem de 
oxigenação que contribuirá para a estabilização da cor, redução da adstringência e 
melhoria do aroma; já os vinhos brancos são menos resistentes ao oxigénio, podendo 
aparecer características indesejáveis se o potencial de oxidação-redução do vinho for 
demasiado baixo. 

O teor de oxigénio que entra na garrafa encontra-se dependente da eficácia do vedante 
utilizado, devendo este ser seleccionado de acordo com a quantidade de oxigénio que 
transfere e da adequação em função do vinho a conservar. Neste contexto, as rolhas de 
cortiça natural possuem um reconhecimento mundial enquanto vedante em garrafas de 
vinho de qualidade, sendo o seu comportamento como vedante um atributo essencial.

Em geral, as rolhas de cortiça natural deixam entrar pequenas quantidades de oxigénio 
para o vinho em garrafa. O oxigénio que penetra na garrafa após engarrafamento pode 
ter três origens: a) oxigénio difundido através da interface rolha/gargalo; b) oxigénio da 
atmosfera transferido através da rolha; c) oxigénio contido na estrutura da rolha de 
cortiça natural. Estudos anteriores demonstraram que o oxigénio que entra na garrafa 
provém essencialmente do ar contido na estrutura da rolha e que vai sendo libertado ao 
longo do tempo de engarrafamento. Para compreender a transferência de oxigénio é 
portanto necessário caracterizar detalhadamente a estrutura interna da cortiça e 
associá-la à transferência de oxigénio de rolhas engarrafadas.

Com este objectivo procedeu-se ao engarrafamento com rolhas de cortiça natural e 
mediu-se o oxigénio transferido para o líquido na garrafa ao longo do tempo, simulando 
condições reais de conservação de vinho. Verificou-se que a cinética de transferência de 
oxigénio para a garrafa é similar em todos os casos, podendo ser decomposta em 3 
etapas: uma primeira, durante o primeiro mês após engarrafamento, em que ocorre uma 
entrada de oxigénio elevada e rápida, seguida de uma etapa onde ocorre uma 
diminuição na taxa de transmissão, até uma terceira etapa onde ocorre a completa 
estabilização a uma taxa muito pequena e constante após o terceiro mês. Em média,

Transferência de oxigénio para o vinho em garrafas com rolhas de cortiça natural
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35% do total de oxigénio transferido para a garrafa ocorre nos primeiros 5 dias após o 
engarrafamento, 59% no primeiro mês e 78% nos primeiros 3 meses.

Existe grande variabilidade entre rolhas na taxa de transmissão de oxigénio que não é 
influenciada pela sua classe comercial. Há no entanto uma diferença na entrada de 
oxigénio ao longo de 12 meses entre rolhas de cortiça natural brocadas de pranchas com 
calibre diferente. Estes resultados corroboram que a entrada de oxigénio é consequência 
da variabilidade intrínseca nas dimensões celulares e do volume de ar existente na 
estrutura da rolha.

Para uma caracterização detalhada da estrutura interna das rolhas de cortiça natural 
procedeu-se a uma análise por microtomografia. Nas imagens tridimensionais obtidas foi 
possível a quantificação do volume de espaços vazios, assim como de estruturas que 
apresentam densidade superior ao tecido suberoso envolvente (como por exemplo as 
células limítrofes dos canais lenticulares ou inclusões de material lenhificado). 
Verificou-se que o volume de espaços vazios presente no terço inferior da rolha é 
determinante para a quantidade de oxigénio que entra na garrafa nos 30 dias após 
engarrafamento.

Os resultados sugerem que a primeira etapa da transferência de oxigénio das rolhas de 
cortiça natural para a garrafa se encontra linearmente dependente do volume de ar 
existente em espaços vazios de “grande” dimensão, nomeadamente, inerentes aos 
canais lenticulares, enquanto que as etapas posteriores estarão relacionadas com o 
volume de ar existente no lúmen das células e, portanto, com a variabilidade existente 
nas dimensões celulares.

Este conhecimento poderá ser utilizado para o desenvolvimento de novos sistemas de 
decisão para classificação de rolhas de cortiça natural com comportamento mais 
uniforme em termos de transmissão de oxigénio. À luz dos recentes desenvolvimentos 
tecnológicos, a utilização de sistemas de microtomografia para a classificação de rolhas 
de elevada qualidade e valor acrescentado poderá ser uma abordagem viável. 
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O “sobreiro chinês”, Quercus variabilis, é um carvalho decíduo que cresce na China, 
Coreia e Japão, com uma distribuição entre a latitude de 24ºN a 42ºN e a longitude de 
96ºE a 140ºE. Caracteriza-se por possuir uma casca semelhante à de Quercus suber no 
que diz respeito à formação de um felogénio contínuo à volta do tronco, com elevada 
produção de cortiça, e com capacidade de regeneração traumática. Deste modo permite 
uma exploração baseada na produção de cortiça virgem e de cortiças de reprodução. Já 
Natividade (1950) referia Q. variabilis como uma das espécies potencialmente 
produtoras de cortiça.

A novidade recente é que a utilização da cortiça removida do tronco de Q. variabilis na 
China passou de uma atividade de pequena dimensão e com características 
essencialmente locais, para uma produção e transformação em produtos 
comercializados em quantidades apreciáveis e com oferta no mercado global. Não é fácil 
obter informação sobre as áreas exploradas, as quantidades de cortiça produzida, ou o 
tipo de exploração utilizado. É um facto que se encontra no mercado uma oferta de 
produtos de cortiça aglomerada chineses (painéis e revestimentos, por exemplo) como 
qualquer consulta na internet o pode mostrar. Também se encontram artigos científicos 
(e teses académicas) de origem chinesa e coreana sobre a árvore, a cortiça e os 
produtos, publicados principalmente na última década, embora o acesso aos 
documentos e a língua tornem difícil a recolha de informações.

Encontraram-se valores de produção anual de cortiça na China de 50 000 e 100 000 
toneladas. Se se comparar com as atuais cerca de 75 000 toneladas de cortiça em 
Portugal, é fácil perceber que se está perante um interveniente importante nesta cadeia 
e mercado, que não deve ser ignorado. Será portanto desejável conhecer as 
características desta cortiça e o modo como se compara com a cortiça de Q. suber. Esta 
constitui uma das linhas de trabalho que temos vindo a desenvolver recentemente no 
CEF.

A estrutura celular da cortiça chinesa é semelhante à da cortiça do sobreiro: trata-se de 
um tecido regular, compacto, formado por células com uma forma média de prismas 
hexagonais que se dispõem empilhados base com base em fiadas radiais. As células são

A cortiça chinesa: como se compara com a cortiça de Quercus suber?
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um pouco menores do que as células de cortiça do sobreiro. Observam-se anéis de 
crescimento com distinção biométrica entre as células de princípio e de fim de estação. 
Encontra-se uma ondulação das paredes mais acentuada e irregular, em alguns casos 
chegando a bandas de células colapsadas.

Em relação à composição química e em comparação com a cortiça do sobreiro, a cortiça 
chinesa tem um menor teor de extrativos, principalmente de compostos polares solúveis 
em etanol e água. O teor de suberina é semelhante, embora no limite inferior da 
variabilidade natural encontrada para a cortiça portuguesa, mas o teor de lenhina é 
superior, pelo que a relação suberina: lenhina é substancialmente menor.

Estas diferenças celulares e químicas apontam para algumas diferenças de 
propriedades e comportamento da cortiça chinesa: ela será mais densa e mais rígida do 
que a cortiça de sobreiro.

Para além disso, na situação atual, a cortiça extraída de Q. variabilis apresenta uma 
irregularidade de espessura, mesmo quando se trata de cortiça de reprodução. Este 
facto aponta para a inexistência de uma prática sistemática e continuada de exploração 
das árvores, ou seja, de uma subericultura aplicada a Q. variabilis. Deste modo, a cortiça 
produzida não parece ter a qualidade necessária para produção de peças de cortiça 
natural, nomeadamente de rolhas para vinho. A transformação da cortiça chinesa 
baseia-se, assim, na sua trituração e no fabrico de aglomerados. 

Nesta situação, pensa-se que, em Portugal, deve ser dada a maior atenção à 
subericultura dos povoamentos de sobreiros, orientada para a obtenção de pranchas 
adequadas à brocagem de rolhas de cortiça natural, e maximizando a sua produção.  
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