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1 
MONTADO DE SOBRO

O sobreiro, Quercus suber L., é uma espé-
cie endémica do oeste da Bacia Mediter-
rânica cobrindo uma área de cerca de 1,5 
milhões de hectares na Europa e 1 milhão 
de hectares no norte de África. O sobreiro 
é explorado sobretudo na forma de mon-
tado, que consiste num sistema agroflo-
restal, com densidades de árvores que 
variam entre 20 a 80 árvores por ha e no 
qual ocorre quer exploração pastoril quer 
silvícola. O sobreiro encontra-se, por vezes, 
misturado com outras espécies arbóreas, 
tais como a azinheira (Quercus rotundifolia 
Lam.), o pinheiro-manso (Pinus pinea L.) 
ou o pinheiro bravo (P. pinaster Aiton).  
O sobcoberto do montado é um mosaico 
de arbustos e de prados e pastagens 
anuais e, por vezes, de culturas agrícolas.  
O seu elevado valor ecológico reside na 
biodiversidade vegetal e animal associada 
ao coberto arbóreo, de folha perene, e a um 
sobcoberto heterogéneo resultante de uma 
baixa intensidade de utilização do sistema. 

A sustentabilidade do montado, desde  
que garantida por uma gestão florestal  
responsável, resulta do seu valor econó-
mico e social, sendo a cortiça o seu  
principal produto. Enquanto produto  
florestal não lenhoso, a cortiça é sobretudo  
utilizada na produção industrial de rolhas, 
embora esta matéria-prima tenha várias 
outras aplicações (ex: pavimentos,  
revestimentos, calçado, vestuário,  
objetos decorativos, entre outros). 

O montado de sobro (Figura 1) constitui 
uma opção agroflorestal muito relevante 
como solução natural visando a mitigação 
dos efeitos das alterações climáticas. 

Enquanto ecossistema, o mon-
tado, fornece simultaneamente 
vários serviços benéficos para 
a sociedade (serviços dos 
ecossistemas), tais como a pro-
dução de cortiça, a resiliência 
ao fogo, o sequestro e armaze-
namento de carbono e a  
conservação da biodiversidade. 

Figura 1
Montado  
de sobro  
(Margarida 
Gaspar)
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2 
CAUSAS DO DECLÍNIO  
DO MONTADO

Nas últimas décadas, a área de distribui-
ção geográfica e a densidade de árvores 
do montado têm vindo a decrescer. Entre 
2005 e 2015, registou-se uma diminuição 
na área ocupada em cerca de 11 000 ha, 
principalmente em povoamentos puros.  
O aumento de mortalidade de árvores  
adultas não se restringe apenas ao sobreiro.  
Este é um padrão global observado em 
várias espécies arbóreas e regiões do 
mundo. Por outro lado, o sucesso da rege-
neração natural e artificial das pequenas 
plantas de sobreiro é, em geral, baixo. 

As principais razões para  
o declínio do montado têm 
sido atribuídas às alterações 
climáticas, pragas e doenças 
e a práticas de gestão 
inadequadas. No entanto, 
todas estas condições são 
sinérgicas, interagem entre  
si e podem concorrer para 
afetar a vitalidade do montado.

 
2.1. Alterações climáticas
 
O sobreiro é uma espécie bem-adaptada e 
resiliente à escassez de precipitação, asso-
ciada a luz e temperaturas elevadas, con-
dições que ocorrem nas regiões de clima 
Mediterrânico, sobretudo durante os meses 
de verão, onde períodos de seca ou dimi-
nuição de precipitação podem causar défice 
hídrico. Os défices hídricos das árvores são 
determinados pelo balanço entre a dispo-
nibilidade em água no solo e a demanda 
evaporativa do ar, relacionada com a tem-
peratura e a humidade do ar. O sobreiro, à 
semelhança de outras espécies de árvores 
mediterrânicas, evita a desidratação dos 
seus tecidos vivos, durante os períodos  

de seca, reduzindo as perdas de água pelo 
fecho dos estomas e outros processos,  
e/ou mantendo o acesso à água no solo. 

Para além da diminuição da abertura dos 
estomas, também a perda de folhas limita 
as perdas em água, enquanto parte das 
suas raízes mais profundas, captam água de 
camadas inferiores no solo ou dos lençóis 
freáticos. No entanto, quando os défices 
hídricos são mais intensos ou prolongados, 
as árvores acabam por desidratar, sofrendo 
processos de embolismo parcial das colunas 
de água no xilema – expansão de bolhas de 
ar nos tecidos onde a água é transportada. 
A partir de determinado limite de perda 
de capacidade hidráulica de transporte de 
água, particularmente no tronco principal, 
a ligação entre as raízes e os outros tecidos 
vivos, como as folhas, deixa de ser feita, 
podendo as árvores acabar por morrer.  
Nas pequenas plantas, este processo acon-
tece muitas vezes nos primeiros verões, 
sendo uma das maiores causas do insu-
cesso da regeneração do montado. Nas 
árvores adultas, este processo é mais lento 
e muitas vezes associado a outras causas 
como a incidência de doenças e pragas  
e/ou práticas de gestão inadequadas.

As alterações climáticas, resultantes do 
exacerbamento do efeito estufa causado 
pelo aumento da concentração de gases 
com efeito de estufa, como o dióxido de 
carbono, são já uma realidade. As taxas  
de acumulação de dióxido de carbono  
na atmosfera e outras variáveis (ex: preci-
pitação e temperatura extremas), que são 
observadas na região da bacia mediterrâ-
nica, excedem já as tendências de altera-
ções previstas globalmente. Em Portugal, 
tem-se registado nos últimos anos uma 
clara tendência de aquecimento, com um 
aumento tanto das temperaturas máximas 
como das mínimas, assim como na dimi-
nuição da precipitação (Figura 2), com 
claros efeitos na ecologia e sustentabili-
dade do montado. De facto, a severidade 
das secas tem aumentado não só devido a 
uma menor precipitação, quer sazonal quer 
anual, mas também devido a uma maior 
demanda evaporativa da atmosfera resul-
tante do aumento da temperatura do ar. 
Este aumento é apontado em vários estu-
dos como um dos fatores climáticos prin-
cipais que provoca a desfolha das árvores, 
aumentando a probabilidade de ocorrência 
de mortalidade e, a mais longo prazo, a 
diminuição da área de distribuição geográ-
fica do montado. Os cenários de alterações 
climáticas prevêem também um aumento 
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da frequência de eventos extremos,  
nomeadamente um maior número de dias 
com temperaturas que excedem os 40˚C  
ou o aumento de secas recorrentes.

Um fenómeno muito dependente do clima 
é o dos fogos florestais, que, à exceção de 
alguns anos, não tem afetado o montado. 
Este resultado deve-se à baixa densidade 
de árvores, e em parte ao tipo de gestão 
inerente ao montado, nomeadamente o 
controlo periódico da vegetação arbustiva, 
que impede grande acumulação de bio-
massa, e confere menor suscetibilidade ao 
incêndio. No entanto, com o agravamento 
das condições climáticas, eventualmente 
associadas ao abandono do montado em 
algumas áreas, este cenário pode alterar-se. 

Em caso de fogo, a existência de um estrato 
arbustivo mais desenvolvido e contínuo, 
de maior combustibilidade, poderá origi-
nar incêndios mais intensos e com conse-
quências mais severas, nomeadamente se 
a altura dos matos transportar o fogo da 
superfície do solo para as copas das árvo-
res, colocando em risco a sobrevivência  
das árvores.

2.2. Pragas e doenças
 
As pragas e doenças podem ter um papel 
decisivo na vitalidade das árvores, princi-
palmente quando estas se encontram mais 
vulneráveis devido a outros fatores como o 
stresse hídrico ou práticas de gestão inade-
quadas. As alterações climáticas, particu-
larmente as temperaturas elevadas, podem 
ainda acelerar directamente o ciclo de vida 
dos insectos, aumentando a pressão das 
pragas sobre as árvores. No caso da cobri-
lha da cortiça (Coroebus undatus Fabricius), 
a sua incidência aumentou a seguir a fenó-
menos de seca extrema (GO Undercork) e 
embora não provoque a morte das árvores, 
pode desvalorizar de forma significativa  
o valor da cortiça e originar perdas signifi-
cativas para os proprietários. Também,  
a incidência de doenças no sobreiro,  
como por exemplo o carvão do entrecasco  
(Biscogniauxia mediterranea (De Not.) 
Kuntze), tem vindo a aumentar nas  
últimas décadas. O carvão do entrecasco  
é um fungo endofítico, ou seja, que vive nos 
tecidos da copa das árvores sem provocar 
doença, mas que em condições de stresse 
das árvores se torna patogénico.

Figura 2.
Temperatura média. Normais climatológicas: histórico simulado entre 1971–2000, Média 30 anos,  
Modelo Global e Regional Ensemble. Fonte: Portal do Clima. http://portaldoclima.pt/pt/
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2.3 Práticas de gestão 
 
As práticas de gestão têm uma importância 
determinante na vitalidade do montado. 
Vários estudos têm mostrado que a dimi-
nuição de densidade do montado é maior 
em zonas planas, por serem mais adequa-
das a atividades agrícolas mecanizadas  
e à intensificação da produção animal.  
A mecanização agrícola, nomeadamente 
com grades de disco e maquinaria pesada 
para sementeiras ou limpeza de matos, 
mesmo pouco profunda, pode destruir  
as plantas mais pequenas e danificar as  
raízes superficiais dos sobreiros adultos. 

De facto, a maioria das raízes do sobreiro 
encontra-se nas camadas mais superficiais 
do solo, onde se concentram as maiores 
quantidades de nutrientes e a maioria dos 
microrganismos. As raízes superficiais tam-
bém se encontram ligadas às raízes mais 
profundas, que são essenciais para manter  
a hidratação das árvores durante o verão  
ou em outros períodos de escassez de  
água no solo. 

Igualmente, a compactação do solo cau-
sada por máquinas agrícolas mais pesadas 
ou por cargas de pastoreio muito elevadas, 
diminui a capacidade de arejamento  
e infiltração de água, podendo aumentar  
o escorrimento superficial e, dependendo 
das caraterísticas do local (ex: declive),  
provocar a erosão do solo. 

Cargas excessivas de pastoreio podem 
ainda inibir a regeneração natural e, a longo 
prazo, comprometer a sustentabilidade  
do montado. 

A gestão do sobcoberto arbustivo tem 
também implicações no declínio do mon-
tado. A presença de matos tolerantes à seca 
e em densidades elevadas pode diminuir, 
por competição em épocas de escassez, a 
disponibilidade de água e o próprio cresci-
mento das árvores. Espécies como a esteva 
(Cistus ladanifer L.) com taxas de cresci-
mento e de utilização de água elevadas,  
raízes predominantemente superficiais, 
podem competir pela água com os sobrei-
ros, particularmente em anos secos.  
Em muitas zonas, a esteva forma grandes 
extensões de sobcoberto monoespecífico 
que, em algumas situações, pode retardar  
o crescimento dos sobreiros e a sua resiliên-
cia a períodos de seca.

No entanto, o efeito dos matos é variável e 
depende de fatores como a quantidade de 
precipitação do ano (ano seco ou húmido), 
das espécies de arbustos, do tipo de solo 
ou densidade de árvores nos povoamentos. 

Arbustos de crescimento mais lento e raízes 
profundas, como o piorno-amarelo (Retama 
sphaerocarpa (L.) Boiss) e outros arbustos 
leguminosos não afetam o estado hídrico e 
fisiológico das árvores, e em alguns casos, 
até facilitam e contribuem para o sucesso 
da regeneração natural.

A presença de arbustos pode afetar posi-
tivamente a regeneração natural, ao prote-
ger as plantas da predação por herbívoros, 
amenizar o excesso de radiação solar e a 
temperatura do solo, diminuir a evaporação, 
e aumentar a disponibilidade de nutrientes 
no solo nas zonas de influência dos arbus-
tos. 

O montado, como todos os sistemas natu-
rais, raramente está sujeito a fatores de 
stresse isolados (ex: os efeitos combinados 
de secas e pragas na diminuição da vitali-
dade das árvores), nem a sua vulnerabili-
dade resulta da soma dos efeitos separados 
de cada stresse. Os ecossistemas variam  
na sua sensibilidade e resposta às altera-
ções climáticas devido a interações  
complexas e múltiplas entre organismos, 
perturbações e outros fatores de stresse.



7VITALIDADE DO MONTADO: RECOMENDAÇÕES PARA UMA GESTÃO ADAPTATIVA

3
MEDIDAS ADAPTATIVAS
 
Apesar de já existir muito conhecimento 
sobre a resposta do funcionamento do 
montado a vários fatores de stresse, há  
por vezes dificuldade em traduzir o conhe-
cimento produzido em ações concretas  
de gestão. Esta dificuldade pode resultar 
da diversidade dos objetivos estabeleci-
dos, das condições edafo-climáticas locais, 
ou de outros fatores que obrigam a uma 
abordagem dinâmica e flexível e não a dire-
trizes de gestão rígidas ou recomendações 
demasiadamente específicas. As medidas 
de adaptação devem ser integradas num 
processo amplo no qual se identifica o local 
e se discriminam os objetivos de gestão, 
se determinam as vulnerabilidades locais 
do sistema, se avalia a exequibilidade dos 
objetivos e, finalmente, se decidem e imple-
mentam as medidas de adaptação. Essen-
cial é também a monitorização e avaliação 
da eficácia destas medidas (Figura 3). Uma 
adaptação eficaz às mudanças atuais deve 
basear-se numa gestão informada e dinâ-
mica. 

Figura 3.
Abordagem adaptativa para integração das condicio-
nantes relacionadas com as alterações climáticas no 
planeamento, tomada de decisão e implementação. 
Adaptado de Swanston et al. 2020 

Algumas abordagens de adaptação assen-
tam nos conceitos de resiliência e transição 
(Figura 4):

• As ações de resiliência procuram aumen-
tar a resistência e capacidade de recupe-
ração do montado às mudanças climáti-
cas ou perturbações de modo a manter 
as condições relativamente inalteradas  
ou a permitir que os ecossistemas tolerem 
as mudanças. Este tipo de ações podem 
ser eficazes no curto prazo mas a longo 
prazo podem-se tornar economicamente 
inviáveis. A resiliência dos ecossistemas 
dependerá do estado de vulnerabilidade 
e do grau de alteração que estes possam 
sofrer. Quando as alterações são grandes 
os ecossistemas podem atingir pontos 
de não-retorno e transformar-se em  
sistemas diferentes. 

• Na transição procura-se antecipar e 
adaptar preventivamente às alterações 
previstas, permitindo aos ecossistemas 
ajustarem-se às novas condições  
resultantes das alterações climáticas.  
As opções de gestão promovem modifi-
cações no sistema actual, no sentido de 
dar origem a um sistema diferente, mais 
adaptado às futuras novas condições.  
As medidas de transição consideram 
uma perspetiva de longo prazo e são 
particularmente indicadas para ecossis-
temas muito vulneráveis e para os quais 
as ações de outro tipo seriam pouco  
ou nada efetivas. 

Estas opções de resiliência e transição não 
devem ser encaradas isoladamente, mas 
sim como um contínuo, em que uma deter-
minada estratégia de resposta às alterações 
climáticas poderá estar enquadrada em 
mais do que uma opção. 

Figura 4.
Exemplos de estratégias de adaptação às alterações 
climáticas. Adaptado de Swanston et al. 2020
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3.1. Estratégia:  
Manter as funções ecológicas 
fundamentais
 
As funções ecológicas dos ecossistemas, 
como armazenamento de carbono, provisão 
de água, reciclagem de nutrientes ou provi-
são de habitat para a fauna, poderão ser cri-
ticamente afetadas pelas alterações climá-
ticas. Assim, é fundamental que medidas de 
gestão permitam manter a integridade dos 
ecossistemas face às alterações climáticas. 
Alguns exemplos referem-se em seguida.

Reduzir o efeito da seca

A água é um dos fatores mais limitantes  
dos ecossistemas mediterrânicos. Esta limi-
tação tenderá a aumentar ainda mais num 
futuro próximo. A seca afeta a maioria dos 
serviços dos ecossistemas, desde a produ-
tividade das árvores, à produção de cortiça, 
passando pelo armazenamento de carbono, 
ou regulação do ciclo de água. No entanto, 
há várias medidas de gestão que podem 
melhorar o acesso das árvores à água e  
atenuar os efeitos da seca: 

• a redução da densidade de árvores dos 
povoamentos tem mostrado ser uma 
estratégia importante para aumentar 
a resiliência das florestas à seca. Num 
estudo no Alentejo, mostrou-se que a 
menor densidade de árvores num mon-
tado jovem contribuiu para uma maior 
resiliência à seca. No entanto, não é 
possível definir densidades ideais no 
montado sem atender a fatores como 
o tipo de solo ou de sobcoberto arbus-
tivo, ou outros fatores, que afetam estas 
relações.

• uma maior heterogeneidade específica 
dos povoamentos pode aumentar  
a sua resiliência à seca. Os povoamentos 
mistos têm sido apresentados como uma 
forma de gestão muito importante face 
às alterações climáticas. No entanto,  
têm sido poucas as misturas de espé-
cies que têm sido estudadas em detalhe. 
Num estudo com povoamentos mistos 
de Pinus sylvestris L. e dois tipos de 
carvalhos (Quercus robur L. e Q. petraea 
(Matt) Liebl.), ao longo de um gradiente 
climático na Europa, mostrou-se que, 
quando consociados com outras espé-
cies, os carvalhos evidenciam maior 
resiliência à seca. Outros fatores no 

entanto, têm que ser considerados: o 
tamanho das árvores, a disponibilidade 
em água ou a fertilidade do local têm 
efeitos muito importantes na resposta 
das árvores à seca quando em povoa-
mentos mistos. Os efeitos positivos da 
mistura de espécies relativamente à 
resiliência à seca resultam de comple-
mentariedade no uso de recursos entre 
espécies (ex: raízes a profundidades 
diferentes que usam água de diferentes 
profundidades no solo) ou de facilitação 
(ex: árvores que, por ensombramento, 
diminuem as necessidades transpirató-
rias de outras árvores) que permitem 
melhorar a disponibilidade e absorção de 
água. Em Portugal, realizaram-se vários 
projetos de consociação de sobreiro com 
pinheiro bravo e de alepo (P. halepensis 
Mill.), em zonas de solos muito pobres, 
para recuperação dos solos e favorecer o 
estabelecimento do sobreiro, através do 
ensombramento pelos pinheiros que têm 
um crescimento mais rápido. Mais recen-
temente, verifica-se um interesse cres-
cente em Portugal na combinação do 
pinheiro manso e sobreiro. Esta mistura, 
apesar do pinheiro manso não ser tão 
resistente à seca como outros pinheiros, 
tem interesse económico acrescido pela 
produção de pinhão associado à produ-
ção de cortiça. São necessários estudos 
futuros para compreender as respostas  
à seca e em campo destas e outras  
misturas de espécies.

• uma maior heterogeneidade etária 
ou estrutural dos povoamentos, pode 
repartir os riscos associados à seca, ou 
outras perturbações, por indivíduos de 
diferentes idades/ tamanhos que podem 
apresentar diferentes vulnerabilidades 
mantendo uma maior vitalidade do 
montado no seu conjunto. Num estudo 
recente, verificou-se que o estabeleci-
mento de zonas de conservação (i.e., 
zonas de menor intensidade de gestão) 
em montados certificados contribuiu 
para uma maior diversidade estrutu-
ral e etária do montado, assim como 
para uma maior regeneração natural do 
sobreiro. No entanto, este efeito  
foi menor em zonas de conservação 
mais antigas (> 20 anos), provavelmente 
devido ao aumento de cobertura de 
arbustos, do que nas estabelecidas mais 
recentemente (até 10 anos). No segui-
mento do mesmo trabalho, verificou-se 
que em montados certificados, que utili-
zam práticas de gestão mais sustentáveis 
há mais de 10 anos (ex: uso de corta-ma-
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tos), a densidade de árvores manteve-se 
maior do que em montados vizinhos não 
certificados.

• a limpeza do estrato arbustivo, parti-
cularmente em anos secos e em locais 
menos produtivos, pode melhorar 
o estado hídrico das árvores. Vários 
autores defendem, no entanto, que a 
periodicidade das limpezas deverá ser 
no mínimo de cinco anos, pois além da 
questão do custo da operação, intervalos 
mais curtos têm implicações ecológicas 
significativas sobre a matéria orgânica 
do solo ou o habitat para a fauna. 
 
 

Exemplos de medidas de gestão:

• Usar corta-matos para diminuir a com-
petição dos arbustos com as árvores,  
tendo particular atenção aos anos secos

• Reduzir a competição entre árvores, 
eliminando as árvores mal conformadas, 
dominadas ou doentes, principalmente 
em povoamentos jovens

• Melhorar a heterogeneidade estrutural 
do montado através da promoção  
da regeneração natural, assistida  
ou artificial, e cortes sanitários

• Estabelecer e monitorizar misturas  
de espécies pioneiras com o sobreiro

• Utilização de práticas de gestão susten-
táveis tais como as implementadas  
no âmbito da certificação florestal 

Reduzir o impacto nos solos  
e no ciclo de nutrientes 

O teor de matéria orgânica do solo dos 
montados é geralmente baixo apesar do 
seu papel fundamental na capacidade  
de retenção de água e no funcionamento  
do ciclo de nutrientes. Várias medidas de 
gestão podem ter um efeito positivo no 
teor de matéria orgânica do solo:

• o uso de corta-matos para o controlo 
dos arbustos, assim como a sementeira 
direta na instalação ou no melhora-
mento de pastagens evitam a mobiliza-
ção e a perda de matéria orgânica  
do solo. Além do impacto negativo  

nos reservatórios de carbono do solo,  
as práticas tradicionais com recurso a 
mobilização do terreno para controlar  
a invasão de arbustos e/ou promover  
a produção de pastagens, podem  
reduzir a regeneração natural. 

• a realização de análises químicas  
(solo e foliares) é fundamental para  
a correção adequada da fertilidade  
do solo. Também a identificação de 
desequilíbrios, devidos por exemplo,  
à toxicidade resultante do excesso de 
Alumínio e de Manganês, deve ser uma 
ação de gestão prioritária, complemen-
tada com a avaliação da vegetação do 
montado, principalmente quando se 
observa um contraste evidente nas áreas 
de sobcoberto relativamente às áreas 
que estão fora da influência do copado. 
Por exemplo, a presença elevada  
de indivíduos do género Rumex e  
Chamaemelum (margaças), pode ser  
um indicador de problemas a este nível. 

• a correcção do pH, nas situações em 
que seja economicamente viável, irá por 
um lado resolver problemas de fitotoxi-
cidade, e por outro melhorar a disponi-
bilidade de nutrientes para a vegetação, 
ao incrementar a bio-disponibilidade 
de alguns elementos químicos do solo, 
nomeadamente o fósforo. 
 

Exemplos de medidas de gestão:

• Corrigir pH e/ou fertilizar o montado 
compensando necessidades determi-
nadas através de análises de solo e de 
folhas

• Promover a cobertura do solo, com 
espécies arbustivas ou herbáceas  
leguminosas, ou seja, com capacidade 
de fixação de azoto de origem  
atmosférica
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3.2. Estratégia: Manter  
e melhorar a diversidade 
genética
 
Uma maior diversidade genética das cara-
terísticas adaptativas, como por exemplo, 
o tamanho da folha ou a precocidade do 
abrolhamento dos gomos, permite que as 
espécies se adaptem a novas condições ou 
stresses, tais como a seca ou temperaturas 
elevadas.

Sementeiras ou plantações de novas áreas, 
ou adensamentos, constituem uma oportu-
nidade para aumentar a diversidade gené-
tica do montado. As plântulas têm tipica-
mente uma maior sobrevivência quando são 
originadas de sementes locais. No entanto, 
estas fontes locais de semente podem já 
não originar as plântulas melhor adaptadas 
se os fatores ambientais se alterarem. 

O conhecimento e utilização de prove-
niências que produzam plantas que pos-
sam estar mais adaptadas a condições 
climáticas futuras é fundamental, apesar 
de haver muitas incertezas e riscos poten-
ciais relacionadas com este “fluxo de genes 
assistido”. Esta estratégia também requer 
comunicação com reguladores e decisores 
políticos para a reavaliação de políticas que 
delimitam as atuais regiões de proveniência 
de sementes. 

Por outro lado, as condições cumulativas 
de alterações de clima ou eventos extre-
mos, funcionam como novas pressões 
seletivas que podem resultar em altera-
ções na expressão fenotípica (ex: folhas 
mais pequenas) e evolução das respostas 
do genótipo das árvores. A identificação e 
gestão destes genótipos que poderão estar 
mais adaptados a condições futuras durante 
várias fases da vida das árvores pode per-
mitir uma maior resiliência das populações. 
No entanto, esta abordagem também pode 
ser limitada pelas incertezas associadas às 
futuras condições climáticas ou outro tipo 
de pressões (ex., doenças). 
 

Exemplos de medidas de gestão:

• Testar plantas germinadas de sementes 
recolhidas em vários locais de distribui-
ção da espécie

• Testar sementes/ plantas de origens iden-
tificadas como mais resilientes à seca

• Utilizar sementes de indivíduos saudá-
veis que mostrem resistência a eventos 
de seca ou ataques de pragas e doenças

• Delimitar zonas de proveniências adap-
tadas às condições previstas nos cená-
rios de alterações climáticas

3.3. Estratégia: Facilitar 
ajustamentos ecológicos 
das comunidades através 
de mistura de espécies e 
transições de espécies
 
É esperado que haja alterações na compo-
sição de espécies em muitos ecossistemas 
florestais como resposta a novas condições 
climáticas. Nalgumas situações podemos 
ter novas misturas de espécies e noutras 
teremos sistemas florestais completamente 
diferentes. Nestas situações será impor-
tante fazer ajustamentos que facilitem uma 
transição gradual, permitindo a manutenção 
das funções e vitalidade dos ecossiste-
mas. Esta última estratégia assume que as 
mudanças na composição e estrutura das 
comunidades são inevitáveis e procuram 
facilitar a transição dos ecossistemas para 
novas condições. 

Nalgumas zonas, como já descrito, será 
possível manter o sobreiro, por exemplo, 
nas encostas viradas a norte ou em zonas 
com lençóis freáticos mais superficiais, ou 
utilizando-o em consociação com outras 
espécies, mas noutras, sob condições climá-
ticas mais áridas, será inevitável a perda de 
área de montado sendo fundamental pen-
sar outras soluções. 
 

Exemplos de medidas de gestão:

• Favorecer espécies mais tolerantes  
à seca e a temperaturas elevadas  
em zonas que se espera serem mais 
quentes, como encostas expostas a sul e  
com solos delgados (ex., espécies into-
lerantes à sombra como os pinheiros)

• Estabelecer ensaios que variem na  
densidade e mistura de espécies para 
explorar diversas alternativas que  
permitam reduzir a competição  
pela água no futuro
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4 
A MONITORIZAÇÃO E 
GESTÃO INTELIGENTE  
DA FLORESTA

À semelhança do que se passa para a  
agricultura, a gestão inteligente da floresta 
face ao clima, começa a surgir como  
resposta aos desafios atuais que a floresta,  
e o montado em particular, enfrentam.  
A utilização de tecnologias como a inte-
ligência artificial, robótica, a internet das 
coisas (IoT), rede 5G, blockchain, aeronaves 
não tripuladas e deteção remota permitirá 
cada vez mais tornar a gestão florestal  
mais eficiente, sustentável e competitiva. 

A floresta tem sido tradicionalmente gerida 
em bloco, com tratamentos uniformes, e 
apesar desta abordagem tornar os proces-
sos mais simples, não permite a monitori-
zação nem a gestão dinâmica da floresta. 
Uma nova forma de gestão tem que estar 
adaptada a escalas espaciais e temporais 
mais finas, necessárias para enfrentar os 
novos desafios climáticos. A monitorização 
contínua do funcionamento das árvores, 
conjugando a utilização de sensores in-situ 
(ex, dendrómetros automáticos) com medi-
ções do estado de vitalidade das copas,  
por análise de imagens de satélite, por 
exemplo, pode servir como um sistema de 
alerta precoce de mudanças nos processos 
biológicos, com perdas na produção ou,  
em caso extremo, da morte dos indivíduos. 
Os primeiros passos já foram dados a várias 
escalas, desde o acesso a sensores mais 
simples e acessíveis até à disponibilização 
gratuita de imagens de satélite de resolução 
espacial e temporal elevada. 

No projeto GeoSuber – Monitorização do 
Montado, desenvolveu-se uma plataforma 
on-line para identificação de sobreiros 
mortos, com base em imagens de satélite 
de acesso aberto, com respetiva aplicação 
móvel, que permitirá inventariar anualmente 
as árvores mortas à escala das explorações, 
produzindo cartografia de apoio ao reque-
rimento de corte de sobreiros secos, com 
aumento da eficiência e redução dos custos 
associados a este procedimento. Simul-
taneamente, esta plataforma e aplicação 
permitirão identificar e monitorizar zonas 

de perda de vitalidade que serão essenciais 
para compreender o fenómeno da morta-
lidade e estabelecer recomendações de 
gestão adaptativa à escala da propriedade. 

Para além deste objetivo centrado na 
mortalidade, procurou-se fazer uma aná-
lise exploratória da relação da mudança da 
folha do sobreiro e o início do período de 
descortiçamento, uma vez que esta opera-
ção de exploração depende de condições 
climáticas que se têm vindo a alterar e  
que podem afetar a vitalidade do montado. 

Este conhecimento é fundamental para  
uma gestão otimizada do descortiçamento 
no montado.

Efeito da mudança da folha e início  
do período de descortiçamento

A extração da cortiça, realizada em média 
de nove em nove anos, não origina geral-
mente perdas de água significativas a partir 
do tronco. No entanto, em anos secos,  
o stresse causado pelo descortiçamento 
pode originar um maior encerramento dos 
estomas, diminuindo as perdas de água por 
transpiração mas também a produção de 
fotoassimilados, deixando as árvores com 
menor capacidade de crescimento e mais 
vulneráveis ao efeito da seca.

O crescimento em diâmetro do sobreiro 
depende da combinação de temperaturas 
favoráveis e disponibilidade em água, sendo 
interrompido quando a disponibilidade em 
água diminui e/ou a demanda evaporativa 
do ar é elevada. Vários estudos têm mos-
trado que o crescimento do lenho, mas  
também o da cortiça, são reduzidos em  
anos secos. No entanto, o estudo simultâneo 
da variação sazonal do crescimento  
do lenho e da cortiça não tem sido possível 
pois quando se mede o engrossamento do 
tronco, nomeadamente com dendrómetros, 
mede-se o crescimento conjunto de vários 
tecidos. Assim, não se sabe se o crescimento 
da cortiça ocorre em simultâneo com o  
do lenho, ou se ocorre mais tardiamente. 

O engrossamento do tronco do sobreiro 
resulta da atividade de dois meristemas 
secundários, o câmbio vascular, mais inte-
rior, e a felogene, mais exterior. O câmbio 
vascular produz para o interior xilema 
(madeira) e para o exterior, o floema, que 
corresponde ao entrecasco. A felogene  
divide-se principalmente para o exterior, 
originando o felema – cortiça (Figura 5). 
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Figura 5.
Secção transversal de um tronco de sobreiro  
evidenciando os meristemas secundários e os  
principais tecidos produzidos por cada um. 

Isto mostra a importância crítica de conhe-
cer os fatores ambientais e endógenos  
(ex., hormonas) que determinam o funcio-
namento da felogene, o que permitiria,  
por exemplo, efetuar a extração da cortiça 
na altura mais adequada em cada ano. 

No âmbito do projeto GeoSuber procu-
rou-se compreender se a monitorização 
da fenologia das folhas, nomeadamente a 
reconstituição da copa de novo, poderia ser 
indicadora do início do período de funcio-
namento ativo da felogene, e assim da fase 
em que se poderia iniciar o descortiça-
mento das árvores. 

O abrolhamento dos gomos e desenvolvi-
mento das jovens folhas inicia uma série  
de processos fisiológicos fundamentais para 
a vida do sobreiro. Nos gomos de sobreiro 
em atividade confirma-se o envolvimento 
de genes relacionados com a produção  
de energia, a regulação hormonal, o estado 
hídrico e a síntese de polissacáridos.  
Hormonas da família das auxinas, entre 
outras, são produzidas nas folhas jovens 
e têm um papel importante no funciona-
mento do câmbio e da felogene. 

Ainda neste projeto, e em colaboração com 
os parceiros, mediu-se periodicamente a 
humidade da cortiça, o crescimento  
do tronco com dendrómetros, a folhada  
e determinou-se o estado fenológico  
dos sobreiros (Figura 6).

Figura 6.
Sobreiro amostrado 
para determinação da 
humidade da cortiça 
(A), sobreiro com 
dendrómetro instalado 
e cesto para recolha da 
folhada (B) e exem-
plos de fenofases (C) 
(André Bencatel)

O sobreiro tem a caraterística quase  
singular de manter a sua primeira felogene 
sempre ativa, produzindo todos os anos 
uma nova camada de cortiça. Depois do 
descortiçamento, a felogene exposta morre 
e inicia-se em seguida a formação de outra 
no floema não condutor. O descortiçamento 
é possível quando as células da felogene  
se encontram túrgidas e ativamente a divi-
dir-se, separando-se a cortiça do tronco 
pelas frágeis membranas das células recém-
-formadas ou em formação, o que acon-
tece geralmente do fim da primavera até 
meio do verão. Se a extração da cortiça 
for realizada quando a felogene não está 
ativa, o descortiçamento pode danificar o 
tronco porque a casca interna (entrecasco) 
é removida pelo câmbio vascular, que não 
tem capacidade de regeneração.

felema – 
cortiça

felogene
(câmbio  
da cortiça)

floema

câmbio 
vascular

xilema 
(madeira)

A B C

C



Figura 7.
Sequência de fenofases 
com representação  
dos gomos fechados 
(castanho), abrolha-
mento (vermelho), 
desenvolvimento de 
folhas (verde claro)  
e folhas maturas (verde 
escuro) medidas em 
sobreiros amostrados 
em Coruche durante  
o inverno e a primavera 
de 2021
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As folhas do sobreiro duram em média um 
ano e caem simultaneamente (senescência) 
com a formação de novas folhas na prima-
vera (Figuras 7 e 8). O início do abrolha-
mento dos gomos no sobreiro é determi-
nado pela temperatura do ar (somatório  
da temperatura média do ar acima de um 
valor de base – Graus Dia de Crescimento). 
Temperaturas mais elevadas, como as que 
se esperam nos cenários de alterações cli-
máticas, originam um abrolhamento e início 
da estação de crescimento mais precoce.

A humidade da cortiça, foi determinada  
em provetes circulares (Figura 6A) reco-
lhidos semanalmente nas árvores monito-
rizadas, e nos quais foi quantificada sepa-
radamente a humidade do meio provete 
correspondente à costa e a humidade do 
meio provete correspondente à barriga. 
Apenas esta última foi considerada na  
análise abaixo, por ser melhor indicador  
do funcionamento da felogene. 

À semelhança do que foi observado 
noutros trabalhos, verificou-se um aumento 
do diâmetro dos troncos dos sobreiros 
(possível crescimento conjunto do lenho 
e casca, incluindo a cortiça) com o início 
do abrolhamento e crescimento das novas 
folhas. O aumento da humidade da cortiça 
(meio provete da barriga) ocorreu na 
mesma altura, provavelmente decorrente da 
maior transpiração das árvores e atividade 
da felogene.

Note-se na figura 8 como  
este aumento da humidade  
da cortiça coincide com  
a reconstituição da copa  
e senescência das folhas  
do ano anterior.

  gomo fechado          abrolhamento          folhas em desenvolvimento          folhas maduras
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Figura 8.
Humidade da  
cortiça (provete barriga) 
(vermelho), proporção 
de folhas renovadas 
já maturas (verde) e 
queda das folhas antigas 
(folhada, castanho 
escuro) (g.m-2) em 
sobreiros amostrados 
em Coruche durante  
o inverno/primavera  
de 2021
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Para se compreender quais os fatores prin-
cipais que afetam a humidade da cortiça 
testaram-se vários modelos estatísticos, 
nomeadamente utilizando variáveis climá-
ticas como a precipitação, a temperatura 
e os graus dias. O modelo mais robusto 
relacionou a humidade da cortiça com os 
graus dias e a temperatura máxima, sendo 
o fator mais importante e significativo neste 
modelo os graus dia (Figura 9).

O aumento da humidade da cortiça, assim 
como o crescimento do tronco verifica-
-se com a renovação da copa. As folhas 
do sobreiro, no seu início de vida, sem 
danos por herbívoros ou stresses abióticos, 
têm uma elevada capacidade de produzir 
fotoassimilados que são fundamentais  
para o crescimento secundário (ex., engros-
samento tronco, raízes) dos sobreiros. 

A disponibilidade em água irá determinar 
a duração do crescimento do tronco, pois 
a partir de determinado limiar de stresse 
hídrico este cessa. Fica por saber se o cres-
cimento do lenho e da cortiça são afetados 
da mesma forma pela disponibilidade de 
água.

Para as medições feitas 
neste último ano do projeto, 
encontrou-se uma relação 
clara entre a percentagem 
de humidade da cortiça 
no provete da barriga e 
a renovação da copa do 
sobreiro, o que pode estar 
relacionado com o início do 
funcionamento da felogene. 

Esta monitorização deve ser continuada e 
estendida a condições e anos diferentes, 
com apuramento das metodologias de 
amostragem. A monitorização em tempo 
real do estado das árvores, nomeadamente 
da fenologia, que poderá ser realizada 
recorrendo a imagens de satélite ou aero-
naves não tripuladas, poderá ter aqui um 
papel fundamental, ao fornecer ao pro-
dutor florestal os dados necessários para 
uma tomada de decisão informada sobre 
a melhor altura para efetuar o descortiça-
mento, quer numa perspetiva anual quer 
durante o ciclo de produção.

Figura 9
Percentagem de humidade da barriga da cortiça (%) em função dos graus dia de crescimento determinado em sobreiros  
na região de Coruche durante 2021. Os números representados na figura correspondem aos graus dias em que  
50% das árvores amostradas tinham: 1) gomos abrolhados; 2) folhas em desenvolvimento; 3) folhas maturas
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O presente manual foi  
elaborado no âmbito do  
projeto PDR2020 101-031259: 
Grupo operacional GEOSUBER – 
Monitorização do montado.

Inclui uma síntese das causas do 
declínio do montado e sistematiza 
as principais medidas adaptativas 
atualmente disponíveis, tendo em 
conta várias estratégias de gestão.

Termina com uma abordagem  
sobre a monitorização e a 
gestão inteligente da floresta, 
nomeadamente em termos de 
possíveis indicadores da época  
ótima de descortiçamento.  

Mais informação em: 
https://www.unac.pt/
index.php/id-i/grupos-
operacionais-accao-
1-1-pdr2020/geosuber

PARCEIROS

ANTA DE CIMA
SOCIEDADE AGRÍCOLA

UNIPESSOAL LDA.

LÍDER DE PROJETO

LUÍS FILIPE BUAL
FALCÃO DA LUZ

PEDRO SACADURA  
TEIXEIRA CABRAL  

DUARTE DA SILVEIRA

PEDRO MIGUEL  
BELO RAMOS

COURINHA MARTINS

SOCIEDADE AGRÍCOLA
MONTE DA SÉ LDA.
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