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O sobreiro (Quercus suber)



A espécie Quercus suber produtora de cortiça   

não está sozinha no mundo vegetal 

Diversas espécies possuem cascas com proporção 

elevada de cortiça

Natividade (1950) refere:
Quercus variabilis, Phellodendron amurense, Ulmus campestris var. 

suberosa, Pseudotsuga menziesii, Abies lasiocarpa var. arizonica, 

Abies concolor, Erythrina sp., Pithecolobium incuriale, Enterolobium

ellipticum, Kielmeyera coriacea, Aspidosperma tomentosum, 

Zeyheria montana, Connarus suberosus, Melaleuca leucadendron

Outros referem ainda:
Quercus cerris, Calotropis procera, Agonandra brasiliensis, Pisonia

tomentosa, Aspidosperma dasycarpum, Erythrina mulungu, 

Erythrina crista-galli, Symplocos lanceolata, Stryphnodendron

adstringens, Anona coriacea



Quercus variabilis





Prismas hexagonais (em média), 
dispostos base com base em 
fiadas radiais, sem vazios

Anéis de crescimento, células 
maiores e finas no início, mais 
pequenas e espessas no fim





Maior distorção 
Maior corrugação
Zonas colapsadas



altura do prisma
lado da 

base

 

 Q. variabilis 

Virgem 
 
Reprodução 

Q. suber 

Reprodução 

Altura do prisma, µm 19.2 22.7 30-40 

Lado da base, µm 14.3 13.6     13-15 

Área da base, cm2    5.3 x 10-6 4.8 x 10-6 4-6 x 10-6 
Volume da célula, cm3     1.0 x 10-8 1.1 x 10-8    1-3 x 10-8 
Nº de células por cm3    9.8 x 107 9.2 x 107    4-7 x 107 

 

Células mais pequenas na 
direção radial
Maior nº de células por 
unidade de volume

Maior densidade



 Quercus variabilis Quercus suber 

 Virgem Reprodução Reprodução  

Cinzas 1,2 1,2 1,2  

Extrativos 18,7 18,0 16,2  

     Diclorometano 10,9 10,0 5,8  

     Etanol 1,8 1,9 5,9  

     Água 6,0 6,1 4,5  

Suberina 40,7 46,6 41,0  

Lenhina 22,0 19,4 22,0  

Polissacáridos 18,6 17,6 20,0  

Composição química

Composição química da suberina semelhante

Composição química semelhante



A cortiça de Quercus suber não está sozinha no 

mundo industrial e comercial

A cortiça de Quercus variabilis – cortiça chinesa -

é hoje uma matéria prima industrial relevante

50 000 – 100 000 ton de cortiça processada

Oferta comercial de produtos de cortiça 

Investigação sobre a cortiça e a espécie

1,2 milhões ha de floresta 
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Existe uma grande diferença entre a cortiça 

chinesa e a cortiça do sobreiro:

a qualidade tecnológica da matéria-prima

- espessura

- homogeneidade

- dimensão e regularidade das pranchas 

Uma indústria conhecedora da matéria-prima

Grande conhecimento e investigação sobre 
a cortiça e a espécie

Silvicultura apurada ao longo de séculos para a 
produção de cortiça



Subericultura





Desafio

Uma subericultura e gestão florestal  orientada 
para a qualidade tecnológica da cortiça e para 
o aumento da produção 
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