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EFEITOS  DA  HERBIVORIA  E  DO  MICROHABITAT  NA  SOBREVIVÊNCIA  E 

CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE SOBREIRO, QUERCUS SUBER 
 
ABSTRACT 
 

Cork oak woodlands are one of the best examples of a sustainable agro-silvo – pastoral 

system, compatible with the preservation of high levels of biodiversity and important to 

avoid erosion. However, the lack of natural regeneration of new cork oak trees may hinder 

the maintenance of productive cork - oak forests in large areas of the South of Portugal. In 

this project we want to assess the effect of some factors that may condition the adoption of 

certain measures (such as restriction of herbivory and maintenance of undergrowth) on the 

survival and growth of oak seedlings during their second year of life. So, we assessed cork 

oak seedling germination, growth and survival under different conditions: exposure to 

damp slopes (facing north) or dry slopes (facing south), the effect of the existence or non 

existence of undergrowth and the impact of the use of fences, protecting against 

herbivores. The experiment was conducted, in twenty four 20mX20m plots in the Herdade 

da Ribeira Abaixo, Serra de Grândola, SW Portugal. 

It was observed that the amount of light that reached the seedlings varied according to, 

not only the orientation of the slopes but also the existence of undergrowth. Soil moisture 

also varied markedly according to slope orientation. The germination of acorns was 

principally conditioned by slope orientation, undergrowth and to some extent by the 

location of the plant in the plot (valley, in the middle of the slope or in the top of the hill). 

The survival of the plants observed was apparently not influenced by any of the above 

mentioned variables. Of all the growth parameters evaluated, only the increase in the 

number of leaves was related with existence of undergrowth - leaf numbers were higher 

and chlorophyll levels lower in areas with no undergrowth, especially in north- facing 

slopes. Our results indicate that the existence of suitable habitats for germination may be 

the most important limiting factor hindering natural regeneration in our study area, as long 

as a seedling is established, there are no important differences in growth among 

treatments. However, our study only followed these seedlings during their second growth 

season.  

Keywords:  Montado,  microhabitat,  natural  regeneration,   cork  oak,  
herbivory 
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Resumo  

 
O montado de sobro é um dos melhores exemplos de um sistema agro – silvo – 

pastoril sustentável, compatível com a manutenção de uma elevada biodiversidade e 

importante no combate à erosão. No entanto, o baixo recrutamento de novos sobreiros poderá 

condicionar a manutenção de montados de sobro produtivos em grandes áreas do sul de 

Portugal: Neste projecto propomos avaliar o efeito de alguns factores que possam ser objecto 

de medidas de gestão, (exclusão da herbivoria e manutenção ou remoção de matos) na 

sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro durante o seu segundo ano de vida. Para 

tal, tentamos avaliar as condições de germinação das bolotas, as condições do crescimento e 

da sobrevivência das plântulas quando expostas às vertentes húmidas (a norte) ou às vertentes 

secas (a sul), o efeito da existência ou não de sub – bosque e o impacto da existência de cercas 

que conferem protecção contra os herbívoros. Os ensaios decorreram em 24 parcelas de 

20X20 m, na Herdade da Ribeira Abaixo, Serra de Grândola, SW de Portugal. Verificou-se 

que a quantidade de luz que atingia as plantas germinadas variava não apenas com a 

orientação das parcelas mas também com a existência de sub.coberto. A humidade do solo 

também variou bastante com a orientação da vertente. A germinação das bolotas foi 

fortemente condicionada pela orientação da parcela, pela existência de sub-coberto e 

ligeiramente influenciada pela localização da semente na parcela (vale, meia encosta e topo). 

A sobrevivência das plantas marcadas não foi aparentemente influenciada por nenhuma das 

variáveis em estudo. De todos os parâmetros estudados apenas o aumento do nº de folhas foi 

relacionado com a existência de sub-coberto, o nº de folhas foi superior e os níveis de 

clorofila inferiores nas áreas que não tinham sub-coberto, especialmente nas vertentes viradas 

a norte. Os resultados apontam para que a existência de habitats adequados à germinação 

possam ser o factor limitante mais influente na dificuldade de regeneração natural, na nossa 

área de estudo. Desde que a semente germine não parece haver diferenças significativas no 

crescimento. No entanto, no nosso estudo só seguimos as plantas ao longo do seu segundo 

ano. 

 

 

Palavraschave: Montado, microhabitat, regeneração natural, bolota, sobreiro, herbivoria    
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INTRODUÇÃO 
 
 

Os montados são a maior mancha contínua de arvoredo nativo que se pode encontrar 

em território português. Fazem a transição entre floresta e campos abertos e apresentam um 

interesse multifacetado. Reflectem a acção continuada do homem e têm como característica 

principal a presença de sobreiros em povoamentos abertos e irregulares. O sub-coberto é 

constituído por matos, culturas agrícolas ou pastos. O montado é dos nossos ecossistemas 

mais valiosos. Portugal tem uma responsabilidade grande na conservação destes ecossistemas 

dado que cerca de um quarto da sua distribuição actual se encontra no nosso país, que produz 

mais de metade da cortiça consumida em todo o mundo (Cabral, Ferreira, Moreira, e Diniz, 

1992).  

Os povoamentos florestais de sobreiro ocupavam, em 2005, segundo dados do 

Inventário Florestal Nacional de 2006 (Direcção-Geral dos Recursos Florestais) 736 700 

hectares, tendo aumentado desde os 712 800 hectares em 1995. 

Na perspectiva ambiental o montado de sobro produz mais oxigénio e sequestra mais 

carbono da atmosfera, quando a cortiça é extraída, contribuindo para a diminuição dos gases 

de efeito de estufa. Em média um sobreiro descortiçado produz 4 vezes mais cortiça do que 

uma árvore a que não foi extraída a cortiça. Uma colheita anual de cortiça retém a quantidade 

de CO2 equivalente às emissões de gás de efeito de estufa geradas por 185 000 automóveis 

num ano. Sempre que a cortiça é extraída o tecido suberoso regenera e nesta regeneração a 

árvore fixa 3 a 5 vezes maior quantidade de CO2. Por cada tonelada de rolhas de cortiça 

natural fixam-se 2 toneladas de CO2. (A importância ambiental do montado, ISA) 

 A existência de montado regulariza o ciclo hidrológico aumentando a taxa a que a 

água da chuva se infiltra no solo, abastece os aquíferos e contribui para a melhoria da 

qualidade da água. Os sobreiros interceptam em média 26,7 % da precipitação total e ao 

diminuírem o escorrimento permitem a conservação dos solos pobres e muitas vezes 

esqueléticos em que se instalam, contribuindo para a sua formação e preservação (Mateos & 

Schnabel, 1998). Os sobreiros adicionam ao solo anualmente enormes quantidades de manta 

morta contribuindo para o seu enriquecimento em matéria mineral absorvível pelas plantas ao 

mesmo tempo que transportam para a superfície, das camadas mais profundas grande 

quantidade de nutrientes que de outra forma ficariam inacessíveis à vegetação herbácea com 

raízes mais curtas (Joffre e Rambal, 1988). 
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Os sobreiros contribuem para a existência de um microclima ao reduzir a violência do 

vento e o calor do sol que atinge o sub-coberto, assim a evapo-transpiração resulta reduzida e 

os efeitos dessecantes são mais atenuados. O conteúdo de água do solo é debaixo da copa 

superior ao das zonas abertas (Joffre e Rambal 1988). Durante a época mais seca do ano, 

debaixo da copa das árvores há maior retenção da humidade o que aumenta para as plantas, 

que aí se desenvolvem, o período de utilização de água (Nunes et al, 2002). 

Os montados são, na perspectiva da conservação das espécies que os habitam e da 

biodiversidade, ecossistemas de interesse nacional, europeu e mundial, devidamente 

identificados e protegidos. Comportam endemismos e muitas espécies que encontram aqui o 

seu último reduto numa Europa cada vez mais humanizada. Estes bens ambientais produzidos, 

ainda que dificilmente quantificáveis, apresentam-se como externalidades positivas 

suficientemente valiosas e com interesse para toda a Humanidade, (Patacho, 2007). Estes 

ecossistemas mediterrânicos são um bom exemplo do equilíbrio entre conservação e 

desenvolvimento para benefício das pessoas e da natureza. O papel e o valor do montado 

foram reconhecidos como premissa importante do desenvolvimento sustentável podendo 

contribuir para a diminuição da pobreza e da desertificação na Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, subscrita por mais de 180 países. (A importância ambiental do 

montado, ISA). 

Desde 1992 que os montados de sobro e azinho são um dos habitats incluídos na 

Directiva 92/43/CEE do Conselho das Comunidades Europeias relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e flora selvagens, onde são considerados paisagem característica 

do SO da Península Ibérica, de grande interesse e valor. (Correia e Santos – Reis, 1999). A 

sustentabilidade do montado depende da acção do homem pelo que o abandono a que têm 

sido votados nalgumas zonas do país deve evitar-se. 

Por todas as razões já apontadas surge como evidência incontestável a necessidade de 

conservar e proteger o montado. No entanto, há várias zonas no nosso País onde a 

regeneração natural dos sobreiros por semente não é bem sucedida, apesar de estes 

frutificarem normalmente, da queda da glande se dar no período habitual e do homem não a 

retirar ou utilizar. Nestas zonas parece não estar a haver recrutamento de novos sobreiros 

compatível com a regeneração do montado de sobro.  

Os vários sectores envolvidos na exploração destes ecossistemas, produtores florestais, 

indústria, serviços oficiais tanto de execução como de investigação têm vindo a alertar para a 
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urgência de tomada de medidas que obstem a esta situação (Cabral, Ferreira, Moreira, e Diniz, 

1992).  

Têm vindo a ser efectuados estudos no sentido de determinar as causas do surto de 

morte anormal dos sobreiros especificamente nos concelhos de Santiago do Cacém, Grândola 

e Sines, com o objectivo de identificar algumas causas. O estudo desenvolvido pela Estação 

Florestal Nacional aponta para uma degradação progressiva dos montados devido às 

alterações que tem sofrido, ao longo dos tempos, a sua exploração. Por exemplo tem sido 

privilegiada a pecuária bovina em detrimento da actividade suberícola, nalguns montados. Por 

outro lado têm sido apontados factores de perturbação relacionados com más práticas de 

extracção da cortiça, nomeadamente a utilização de tiradores de cortiça inexperientes, a 

tiragem de cortiça em época menos apropriada e a entrega da extracção a empreiteiros que 

praticam excessos de corte, uma vez que ganham por arrobagem extraída. As pragas e as 

doenças acabam por vitimizar as árvores mais vulneráveis devido a todas estas agressões. 

(Cabral, Ferreira, Moreira, e Diniz, 1992). 

Temos ainda a considerar, o envelhecimento e desadensamento das árvores por 

ausência de regeneração, pragas e doenças com manutenção do arvoredo morto no local, anos 

sucessivos de seca prolongada, (o stress hídrico é muitas vezes apontado como causa para o 

ataque de agentes patogénicos e insectos), práticas de preparação do solo potencialmente 

perigosas para o sistema radicular das árvores, sobretudo nos locais de maior inclinação das 

vertentes, erros culturais e compactação do solo por excessivo pisoteio. Muitas vezes, como 

resultado da acção conjugada de alguns destes factores surge stress funcional e o desequilíbrio 

fisiológico é tal, que pode sobrevir a morte Acrescenta-se ainda, a estes obstáculos ao 

equilíbrio dos montados, o desinteresse por parte dos agentes económicos, com consequente 

adensamento e reconversão do montado em sobreiral ou em azinhal, a especulação imobiliária 

com destruição de áreas de montado consideráveis e ou arborização com espécies estranhas ao 

montado. Os incêndios, quase sempre consequência da acção antrópica, também são 

susceptíveis de acentuar a degradação do ecossistema se bem que, sobreiros e azinheiras 

sejam espécies resistentes às chamas e rebentem, juntamente com outras espécies que lhe 

estão associadas, com grande vigor, após o fogo.  

Na globalidade as causas do declínio do montado são de difícil diagnóstico e grande 

complexidade, uma vez que nos ecossistemas naturais elas são, na maior parte das vezes, 

indissociáveis entre si. 
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Para além de Portugal, há outros países, distribuídos pela Sub-região Mediterrânica 

Ocidental que também têm sobreiros (tais como França, Espanha, Itália, Marrocos, Argélia e 

Tunísia). Também para estes países se referem não só dificuldades de regeneração dos 

sobreiros como declínio anormal de carvalhos, com particular ênfase para o sobreiro, com 

diferentes intensidades e este padrão de mortalidade assemelha-se em grande parte, ao 

processo de declínio das Quercínias largamente assinalado na Europa (Delatour, 1983) e na 

América do Norte (Oak e al, 1996). 

Os sobreiros são árvores características das paisagens portuguesas. Os melhores 

povoamentos de sobreiro situam-se a altitudes inferiores a 200 m nas bacias do Tejo e do 

Sado (Sande Silva, 2007), em locais de clima ameno e húmido predominantemente na parte 

ocidental do Alentejo e já pouco têm a ver com a floresta primitiva. A maior parte destes 

povoamentos ocorre em montados que representam actualmente cerca de 70 % da sua área 

total, com exploração do sub-coberto para agricultura e ou pastorícia. Só em locais de difícil 

acesso conseguimos encontrar ainda vestígios dos bosques de sobro e azinho primitivos.  

O sobreiro é de origem mediterrânica e suspeita-se que terá havido no passado da 

espécie centros de dispersões importantes no sudoeste da Península Ibérica. Foram 

encontrados fósseis atribuíveis a esta espécie no Alentejo, flora pliocénica (Natividade, 1950).  

O sobreiro é uma árvore oceânica e termófila, robusta que se adapta bem a condições 

adversas de clima e de solo, tolerando enormes variações em relação ao seu óptimo de 

temperatura e pluviosidade. Em termos bioclimáticos, Quercus suber parece ser 

maioritariamente excluído como árvore dominante nos bosques naturais climatófilos, em 

territórios com precipitações médias anuais menores que 500 mm, (Capelo, 2007) e em solos 

calcários. O pH ácido dos solos é uma característica essencial para o seu crescimento. 

Consegue portanto crescer em todos os tipos de solo exceptuando os calcários e os 

excessivamente húmidos. As árvores sobrevivem durante períodos de seca, em anos 

particulares com pluviosidade inferior a 500 mm, como em 1995 e 2003 em muitas zonas do 

país. Considera-se que o seu valor óptimo de pluviosidade se situa entre os 600 e os 800 mm. 

O valor óptimo de temperatura média anual para o sobreiro situa-se entre os 15 e os 19 º C. 

Não se encontra em zonas em que as temperaturas médias do mês mais frio, descem abaixo 

dos – 10 º C e prefere as zonas com temperaturas do mês mais quente superiores a 20 º C. De 

um modo geral, desenvolve-se bem nos depósitos terciários das bacias do Tejo e do Sado 

onde os solos são leves (Costa e Pereira, 2007) e o clima se encontra dentro dos parâmetros 

descritos.   
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O sobreiro pertence ao género Quercus com algumas centenas de espécies e esta foi 

descrita por Linneu em 1753. Pereira Coutinho em 1939, na Flora de Portugal, referiu várias 

variedades e formas. Angiospérmica e dicotiledónea, tem como característica distintiva em 

relação às outras espécies de carvalhos a sua casca suberosa, primeiro tecido vegetal 

examinado ao microscópio (Robert Hooke, 1665). A cortiça reúne características únicas e 

segundo Vieira da Natividade características que largamente excedem os propósitos para que 

parece ter sido criada e a sua elevada eficiência isoladora conseguiu-se com o dispêndio 

mínimo de materiais e utilizando o máximo volume de ar. Nenhum outro produto natural ou 

artificial pôde substituir até hoje a cortiça, do ponto de vista da economia e da eficácia, nas 

suas mais importantes aplicações (Natividade, 1950). 

É uma árvore de folha persistente que se dá bem nas regiões de clima mediterrânico, 

desenvolvendo uma copa que em Portugal parece atingir, segundo as referências da literatura 

de outros países suberícolas, maiores dimensões. A copa tende a crescer horizontalmente nos 

povoamentos mais abertos predominando o crescimento em altura nos povoamentos muito 

densos (Natividade, 1947). Ao germinar a glande emite uma vigorosa raiz aprumada que fixa 

a árvore aos solos leves, em que geralmente germina, pode mesmo encontrar-se em terrenos 

pedregosos desenvolvendo horizontalmente numerosas raízes laterais que chegam a atingir 

grande extensão. Observou-se em glandes semeadas para o estudo do sistema radicular, que 

cerca de 3 meses após a sementeira as raízes haviam atingido a profundidade de 0,60 m e o 

desenvolvimento da parte aérea, no mesmo período foi apenas de 9 cm (Natividade, 1944). A 

existência de micorrizas aumenta o poder de absorção das raízes e actua como estimulante do 

sistema radicular, tornando mais solúveis certos compostos de fósforo e de potássio, 

explicando talvez a capacidade de sobrevivência destas árvores em solos escassos e pobres. 

As folhas cuja forma e dimensões varia de árvore para árvore, assim como a forma e as 

dimensões do fruto, persistem em geral 2 a 3 anos. No entanto, durante o verão e nos 

povoamentos mais densos a árvore pode perder parte da folhagem. O sobreiro começa a 

frutificar entre os 15 e os 20 anos, é uma espécie monóica e floresce de Abril a Junho. O 

período de desenvolvimento das glandes é de cerca de 1 ano atenuando-se durante os meses 

mais frios. À segunda camada de frutos que costuma ser mais abundante e valiosa, dá-se o 

nome de lande e amadurece entre Novembro e Dezembro (Natividade, 1939). 

A regeneração dos sobreiros ocorre naturalmente, ainda, em muitos dos sobreirais e 

montados de Portugal. A simples protecção dos sobreiros nascediços, pode bastar para se 

conseguir o rápido povoamento de extensões enormes, e isto acontece espontaneamente 
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muitas vezes em solos muito pobres e em condições extremamente adversas. A maior parte 

dos exemplares adultos que hoje encontramos são provenientes da regeneração natural. 

Se o montado for pastoreado com o número de animais adequado por hectare, 

persistirá a vegetação herbácea densa o que impedirá ou dificultará o estabelecimento de 

arbustos heliófilos (Plano Sectorial da Rede Natura).  

O resguardo contra os danos causados pelo gado bovino e caprino, a supressão das 

queimadas, a defesa contra a hostilidade do seareiro ou a indiferença do roçador de mato, 

constituem requisito fundamental para que nos trabalhos de repovoamento se possa tirar 

partido da regeneração espontânea, desde meados do século passado (Natividade, 1950). No 

entanto sempre que não esteja a ter sucesso a regeneração natural, pode sempre recorrer-se ao 

povoamento artificial e ainda que não se possa assegurar que as sementes das árvores mais 

robustas herdarão as características da progenitora, as probabilidades serão, neste caso 

maiores. Desde que não hajam sofrido o ataque do Balaninus, 95 a 100% das glandes 

germinam, quando semeadas após a colheita (Natividade, 1950). Convém então perceber que 

factores poderão influenciar mais efectivamente o sucesso da germinação e sobrevivência das 

pequenas plantas. 

Após a emergência das plântulas, as interacções positivas e negativas que se 

estabelecem entre os indivíduos que partilham o espaço passam a ter mais importância como 

determinantes da estrutura vegetal das comunidades. A sombra da vegetação existente pode, 

por exemplo, ser responsável pela sobrevivência da plântula, podendo funcionar como um 

factor facilitador para o estabelecimento desta espécie florestal (Callaway, Berkowitz et al., 

1995, Holmgren et al., 1997). Outros factores que melhoram o crescimento das plantas que 

coabitam num mesmo espaço, são disponibilidade de recursos como a humidade do solo, os 

nutrientes que ele contém, a luz, a temperatura que o caracterizam, a protecção da herbivoria e 

dos climas extremos (Mc Naughton, 1978, Carlsson e Callaghan, 1991). 

No presente trabalho, tivemos como objectivo comparar a germinação, crescimento e 

sobrevivência de plântulas de Quercus suber em parcelas sujeitas a diferentes tipos de gestão 

– eliminação do subcoberto antes da sementeira e protecção contra a herbivoria por grandes 

mamíferos. As parcelas de estudo foram distribuídas por vertentes viradas a Norte e a Sul, de 

modo a abranger também situações contrastantes em termos microclimáticos e de 

profundidade do solo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Área de estudo 
 

O trabalho foi realizado na Estação de Campo do CBA, na Herdade da Ribeira 

Abaixo, onde se desenvolvem estudos multidisciplinares em ecologia e conservação que 

podem contribuir para o estabelecimento das bases necessárias à gestão de montados. A 

Herdade da Ribeira Abaixo caracteriza-se pela predominância de carvalhos de folha perene e 

coriácea (sobreiro - Quercus suber e azinheira - Quercus ilex ssp. ballota), formando os 

característicos montados alentejanos (Correia e Santos – Reis, 1999). A Herdade da Ribeira 

Abaixo situa-se na falda nascente da Serra de Grândola – Baixo Alentejo (38º8’N – 8º33’W), 

a cerca de 7 km a sul de Grândola e pertence à freguesia de Santa Margarida da Serra. Ocupa 

uma área aproximada de 221 ha e a sua altitude situa-se entre os 150 e os 240 m. 

 

 

Legenda 

Figura 1‐ Localização das parcelas em estudo na Estação de Campo do CBA 
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A Herdade possui várias linhas de água temporárias que desaguam na Ribeira dos 

Castelhanos. Esta ribeira, único curso de água com caudal permanente que só desaparece nos 

anos de seca excepcionalmente severa, pertence à bacia hidrográfica do rio Sado. 

 

 
Figura 2 ‐ Aspecto de um pequeno trecho da Ribeira dos Castelhanos 

 

O montado de sobro domina a paisagem da Herdade da Ribeira Abaixo com 

predominância de mato variável, dependente da maior ou menor exposição ao sol. Estes 

montados, resultantes da modificação dos antigos sobreirais foram num passado recente, 

vigorosos. Actualmente os montados da HRA estão sujeitos a múltiplas ameaças, decorrentes 

sobretudo da baixa densidade do arvoredo, da escassez da regeneração natural, potenciados 

pelo abandono de mais de 4 décadas. Os matos espontâneos tendem a ganhar terreno. Na 

Herdade extrai-se a cortiça regularmente e o montado tem servido de pastagem a gado ovino, 

caprino e bovino (o gado bovino foi removido nos últimos 10 anos). Algumas vertentes estão 

cobertas por um denso sargaçal (Cistus salvifolius), incluido na aliança Cisto - lavanduletae, 
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juntamente com Lavandula stoechas (rosmaninho), Arbutus unedo (medronheiro) e existem 

ainda, importantes áreas de Rubus ulmifolius (silvas), acompanhando as linhas de água.  

Geologicamente as rochas predominantes são xistos e grauvaques do Paleozóico. As 

rochas mais antigas que estão expostas na Serra de Grândola surgem perto de Melides, 

representadas por sedimentos e rochas vulcânicas pertencentes à Faixa Piritosa (subdivisão da 

Zona Sul - Portuguesa, ZSP) (v. g. Carta Geológica de Portugal, folha sul, escala 1/500 000 

Serviços Geológicos de Portugal, 1992; Noticia Explicativa da folha 7, escala 1/200 000, 

Carta Geológica de Portugal, Serviços Geológicos de Portugal, 1984). Os solos são na sua 

maior parte esqueléticos, superficialmente ricos em cascalho e pobres em matéria orgânica.  

O clima da Herdade da Ribeira Abaixo é mediterrânico, de acordo com a classificação 

de Thornthwaite esta região caracteriza-se por possuir um clima do tipo sub - húmido chuvoso 

(Santos-Reis e Correia, 1999). Os valores mais elevados de precipitação ocorrem em geral no 

inverno e primavera, a insolação é elevada, os verões são quentes e os invernos amenos 

(Cancela da Fonseca et al.1993b). A Serra de Grândola localiza-se apenas a 10 km do litoral, 

estendendo-se pelos concelhos de Grândola e Santiago do Cacém, com uma altitude máxima 

de 325 m. A localização próxima do litoral e a orientação nordeste/sudoeste fá-la funcionar 

como barreira à penetração do ar oceânico, mais húmido e confere-lhe um papel importante 

na modelação do clima do Alentejo interior. 

Em 2007, ano em que se realizaram os trabalhos de campo referentes a esta 

dissertação, Sines teve em relação ao período de referência de 1961 a 1990 uma precipitação 

mais elevada nos meses de Maio, Junho, Agosto e Setembro, respectivamente de 120 %, 220 

%, 400 % e 160 %. Nos restantes meses a precipitação foi inferior à do período de referência. 

A precipitação total em 2007 foi de 325 mm e a temperatura média anual 15 º C. Para a região 

da Serra de Grândola, no ano de 2007, a temperatura média foi de 17,17 º C, a precipitação 

total foi de 535 mm e o nº de horas de sol 3245. A amplitude da variação anual foi de 14 º C. 

(Dados do Instituto de Meteorologia) 

No que respeita ao país em geral, o ano de 2007 foi extremamente seco com valores de 

precipitação muito inferiores ao valor normal do período de referência (1961-1990). No 

entanto o Verão de 2007 foi o que apresentou maior precipitação do Século XXI, tendo sido o 

mês de Junho o mais chuvoso dos últimos 20 anos. Valores de precipitação superiores aos 

registados neste verão, ocorreram apenas em 15% dos anos a seguir a 1931, ano a partir do 

qual dispomos de registos climatológicos em Portugal Continental. O Outono de 2007 

(Setembro Outubro e Novembro), foi o mais seco do Século XXI. Quanto às temperaturas 
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médias do ar, verificou-se um aumento de 0,2 º C em relação ao período de referência de 1961 

a 1990 mas os valores da temperatura registados nos meses de Junho, Julho, Agosto, 

Novembro e Dezembro foram inferiores aos valores médios de referência, respectivos, tendo 

sido os meses de Junho, Julho e Agosto os que tiveram as temperaturas médias mais baixas 

dos últimos 20 anos. O verão de 2007 apresentou o menor valor médio da temperatura média, 

deste século. Os valores de insolação foram em 2007, 3240 horas de sol (Dados do Instituto 

de Meteorologia, Estação Meteorológica de Sines). 
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Figura 3: Precipitação e  temperatura médias mensais de 2007 da Estação meteorológica de Alcácer do  Sal, 
estação mais próxima da Serra de Grândola 
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Instalação do Ensaio 

 
 Foram estabelecidas 24 parcelas de 20 m por 20 m, organizadas 2 a 2 e identificadas 

com um nº de 1 a 12, na Herdade da Ribeira Abaixo, no início de Dezembro de 2005. Uma 

das parcelas de cada conjunto de duas foi cercada com rede ovelheira de arame e madeira, 

com aproximadamente 1 m de altura. Cada conjunto de 2 parcelas, com o mesmo número 

diferiu entre si apenas na existência ou não de cercado. Cada conjunto de 2 parcelas, com 

números diferentes foi instalado em locais diferentes da herdade. Assim, 6 conjuntos foram 

instalados em vertentes viradas a Norte e os outros 6 em vertentes viradas a sul. 

 

 
 

Figura 4 ‐ Uma das parcelas cercadas 

 

 As variáveis em estudo foram, para além da presença ou ausência de cercado, a 

exposição da vertente onde se localizava a parcela (a norte ou a sul) e a presença ou ausência 

de sub-coberto. O sub-coberto foi eliminado através do corte do mato, com recurso a moto -
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roçadora e sem mobilização do solo, em 12 parcelas. Na tabela 1 estão representadas as 

características das parcelas relativamente à orientação da vertente, à presença de sub-bosque e 

à existência ou não de cercado. 

 

 

Tabela 1: Diferentes tipos de microhabitat 

 

 

Microhabitat 

 

Caracterização 

Q 1, Q 6 e Q 11  Vertente virada a Norte, com sub‐bosque e cercada 

Q 1C, Q 6C e Q 11C  Vertente virada a Norte, com sub‐bosque e sem cercado 

Q 5, Q 10, Q 12  Vertente virada a Norte, sem sub‐bosque, cercada 

Q 5 C, Q 10 C, Q 12 C  Vertente virada a Norte, sem sub‐bosque e sem cercado 

 

Q 2, Q 4, Q 7 

 

Vertente virada a Sul, com sub‐bosque e cercada 

Q 2 C, Q 4 C, Q 7 C  Vertente virada a Sul com sub‐bosque e sem cercado 

 

Q 3, Q 8, Q 9 

 

Vertente virada a Sul, sem sub‐bosque e cercada 

Q 3 C, Q 8 C, Q 9 C  Vertente virada a Sul, sem sub‐bosque e sem cercado 
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Dividiu-se com fio, cada uma das parcelas em 10 por 16 linhas de modo a obter um 

rectângulo com 11x17 pequenas divisões, aproximadamente iguais (Tabela 2). No centro das 

intersecções formadas pela grelha de fios foi semeada, em Janeiro de 2006, uma de 120 

bolotas de sobreiro (Quercus suber). A sementeira foi em Janeiro, logo após a principal época 

de frutificação (de Novembro a Janeiro). As bolotas foram semeadas manualmente, numa 

posição horizontal, a uma profundidade de 2 a 3 cm e tapadas de seguida com solo e manta 

morta. Todas as bolotas foram recolhidas em árvores da Herdade. 

 

 

Tabela 2: Exemplo de uma Parcela ( Q 8 )– representação das plantas  semeadas e germinadas. Os nºs de 1 a 5 
referem‐se à planta de origem da bolota semeada em cada ponto. Os círculos assinalam o local de emergência 
de plântulas e cada cruz indica a morte de uma plântula. 
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Monitorização da emergência, crescimento e sobrevivência das plântulas 
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Após a sementeira, assinalaram-se no mapa da parcela respectiva, as sementes 

germinadas e destas foram marcadas aquelas onde se realizaram os estudos de crescimento. 

No local identificaram-se com um nº, as plântulas escolhidas, em cada uma das parcelas, 

como mostra a figura 5. Procedemos em média a 3 observações, Março, Julho e Outubro, para 

cada planta escolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 ‐ Planta 1, Sobreiro, da parcela Q12 
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Tabela 3: Plantas observadas e sobreviventes em cada parcela 

 

Parcelas  Observadas  Sobreviventes    Parcelas  Observadas  Sobreviventes 
1  0  0    1 C  5  4 
2  0  0    2 C  1  1 
3  4  1    3 C  3  2 
4  4  4    4 C  2  2 
5  7  7    5 C  2  2 
6  7  7    6 C  1  1 
7  0  0    7 C  0  0 
8  7  5    8 C  2  2 
9  0  0    9 C  0  0 
10  0  0    10 C  7  6 
11  6  4    11 C  0  0 
12  5  5    12 C  5  4 
Total  40  33    Total  28  24 

 

O microclima junto de cada plântula foi realizado apenas no “instante”correspondente 

a cada saída, junto do caule de cada uma das plantas em estudo. Para cada plântula foram 

registados dados relativos à humidade do solo e radiação fotossinteticamente activa (PAR). 

Foram realizadas 3 medições (Março, Julho e Outubro). 

A radiação fotossinteticamente activa (PAR, υmol m-2 s-1) que chegou a cada uma das 

plantas foi efectuada com um radiómetro (LI-COR). Para cada parcela foi igualmente 

realizada uma medição de radiação em campo aberto, fora da influência das copas. Foi 

calculado o valor da extinção da radiação para cada planta, expressa em percentagem de 

radiação em relação à medida tomada em campo aberto. 

Para medir a humidade do solo foram recolhidas amostras de solo em 3 locais distintos 

de cada uma das parcelas, topo da parcela, a meia encosta e no vale. Esta recolha foi 

efectuada no dia 18 de Maio de 2007, com o auxílio de um tubo cilíndrico de 5 cm X 20 cm, 

ao nível do horizonte A. Os solos recolhidos foram de imediato introduzidos em sacos de 

plástico, devidamente etiquetados, fechados e transportados para o laboratório. Foi calculada 

a percentagem de humidade de cada uma das amostras de solo recolhidas pelo método 

gravimétrico. O peso seco dos solos foi determinado depois de se ter secado na estufa 20 g de 

cada solo a 105 ºC, durante 2 dias. 

A avaliação do crescimento foi realizada directamente no campo, tendo-se medido a 

altura das plântulas, a espessura do caule e o nº de folhas em cada uma das estações de 
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amostragem. Para simplificação da amostragem utilizou-se um esquema de cada uma das 

plantas elaborado no local, no primeiro momento de observação e completado em cada um 

dos outros 2 momentos.  

 

 

 

 
 

Figura 6‐ Registo de observação de uma das plantas da parcela Q 5 

 

Nesta representação esquemática foi indicado o número de ramos e folhas existentes, 

assim como a altura e a espessura de cada um dos caules. Assinalou-se ainda o estado de cada 

uma das folhas. Obtiveram-se dados referentes ao crescimento em altura, em espessura e nº de 

folhas.  

Como as plantas foram produzindo novas folhas ao longo da época de crescimento, ao 

mesmo tempo que algumas das folhas mais antigas caíam, foi feito um registo do nº de folhas 

novas e caídas, em cada uma das saídas. Assim, no fim da época foi também possível calcular 

o nº total de folhas produzidas durante a época de observação.  

O teor de clorofila medido com o medidor de clorofila SPAD – 502 ( Minolta) pode 

ser considerado um bom indicador do vigor da planta. O aparelho fornece um valor que é 

directamente proporcional à quantidade de clorofila presente em cada uma das folhas. Foi 

medido o teor de clorofila em 5 folhas da mesma planta sempre que possível e considerada 

para cada planta a média das medidas efectuadas. 
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Tratamento estatístico dos resultados 
 

Para as comparações foram utilizados os seguintes testes – Anova de uma entrada, teste t, e 

qui-quadrado. O teste de χ2 foi utilizado para comparar frequências absolutas de bolotas germinadas 

em diferentes localizações dentro das parcelas. Para a maioria dos dados de germinação e 

sobrevivência, a amostra foi relativamente reduzida, e em algumas das parcelas não chegou a 

germinar nenhuma bolota. Assim, o número de bolotas germinadas (ou de plântulas sobreviventes 

no fim do período de estudo) foi convertido em proporções (em relação às bolotas semeadas ou às 

plântulas marcadas no início do estudo, respectivamente), e essas proporções foram comparadas 

recorrendo a testes t ou a ANOVAs. Nesse caso, os dados foram previamente transformados pela 

operação “arco-seno da raíz quadrada”.  

Para as restantes análises recorremos a testes t ou a ANOVAs simples ou factoriais. Foram 

verificados previamente os pressupostos de normalidade e de homogeneidade de variâncias.  

Os dados resultantes da experiência foram organizados no programa Microsoft Office Excel 

Edition 2003 e para os tratamentos estatísticos recorreu-se ao software de análise de dados StatSoft 

– STATISTICA versão 8.0, tendo sido considerado um nível de significância de α = 0,05. 
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RESULTADOS 

 
CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES MICROCLIMÁTICAS 

 
Orientação da vertente  
 

A radiação que chegou às plântulas variou entre 3,5 e 100% do máximo, com 

diferenças entre as vertentes a norte e as vertentes a sul. As vertentes a norte foram menos 

iluminadas que as vertentes a sul (45,11% versus 58%, respectivamente). As diferenças foram 

quase significantes (t88=1.863, P=0.06).  

 
Presença ou ausência de subbosque 
 

O corte do mato também influenciou a radiação que chegou às plântulas – de um 

modo geral, as plântulas localizadas em zonas em que o mato foi cortado (ausência de sub-

bosque) receberam mais 10% de luz. No entanto, essa diferença não foi significativa (t88=-

1.38, P>0.1).  
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Orientação da vertente e ausência de subbosque 
 

O corte de mato teve efeitos diferentes em vertentes com diferente orientação (F(1, 

86)=6.289, P<0.05): nas vertentes viradas a norte, o corte do mato aumentou muito mais a luz 

que chegou às plântulas, que nas vertentes viradas a sul (Figura 7) 
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Figura 7 ‐ Efeito da orientação da vertente e da presença ou ausência de sub‐bosque na % de luz que chegou às 
plantas 
 

 

Efeito da orientação da vertente, presença ou ausência de subbosque e vedação 
 

A humidade relativa do solo variou entre 2.5% e 19.6%. Houve diferenças entre as 

parcelas viradas a norte e as viradas a sul, sem efeito do corte do mato ou da presença de 

vedação (F(1, 16)=28,811, P<0.0001). Em média, houve 14,72% de humidade relativa nas 

vertentes viradas a norte e apenas 5.06% nas vertentes viradas a sul (menos de metade nestas 

últimas). 
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Germinação 
 
 Do total de bolotas semeadas (2880), germinaram 180 plântulas de sobreiro, nas 24 

parcelas da experiência.  

Destas germinaram nas vertentes viradas a Norte 151 sobreiros, 83,9%, nas vertentes 

viradas a sul germinaram 29 sementes, 16,1 %. Nas parcelas com sub-bosque germinaram 46 

sobreiros, 25,6 % e nas parcelas sem sub-bosque germinaram 134 sobreiros, 74,4 %. 

Germinaram 117 sobreiros nas parcelas com cerca, 65 % e nas parcelas sem cerca 

germinaram 63 sobreiros, 35 %. Germinaram 82 plantas no vale, no total de todas as parcelas, 

o que corresponde a 45,6% do total das plantas germinadas. As plantas germinadas a meia 

encosta foram 42, 23,3% do total de plantas germinadas e no topo das parcelas germinaram 56 

plantas, 31,1 % do total. 
Tabela 4: Bolotas de sobreiro germinadas por parcela em relação ao total de bolotas semeadas (120) 
 

Parcelas  Nº de bolotas   % de bolotas 
1  0  0,0 

2  0  0,0 

3  7  3,9 

4  5  2,8 

5  31  17,2 

6  7  3,9 

7  0  0,0 

8  9  5,0 

9  0  0,0 

10  16  8,9 

11  14  7,8 

12  28  15,6 

 
Parcelas  Nº de bolotas  % de bolotas 

1 C  5  2,8 

2 C  1  0,6 

3 C  3  1,7 

4 C  2  1,1 

5 C  2  1,1 

6 C  1  0,6 

7 C  0  0,0 

8 C  2  1,1 

9 C  0  0,0 

10 C  26  14,4 

11 C  11  6,1 

12 C  10  5,6 
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Tabela 5: Bolotas de sobreiro germinadas por agrupamentos de parcelas 
 

Parcelas   Nº de bolotas 
 

% de bolotas 
 

Norte, com sub‐bosque e com cerca 21  11,7 

Norte, com sub‐bosque e sem cerca 17  9,4 

Norte, sem sub‐bosque e com cerca 75  41,7 

Norte, sem sub‐bosque e sem cerca 38  21,1 

Sul, com sub‐bosque e com cerca  5  2,8 

Sul, com sub‐bosque e sem cerca  3  1,7 

Sul, sem sub‐bosque e com cerca  16  8,9 

Sul, sem sub‐bosque e sem cerca  5  2,8 
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Tabela 6: Bolotas de sobreiro germinadas por “tratamento”, em relação ao total de bolotas germinadas em 
todas as parcelas (180) 
 

 

 
% de bolotas 

Germinação por tipo de microhabitat  Nº de bolotas 

 

Norte  151  83,9 

Sul  29  16,1 

Com sub‐bosque  46  25,6 

Sem sub‐bosque  134  74,4 

Com cerca  117  65,0 

Sem cerca  63  35,0 

 
Tabela 7: Bolotas de sobreiro germinadas em cada uma das 3 posições da parcela (vale, meia‐encosta e topo) 
em relação ao total de bolotas germinadas em todas as parcelas (180). 
 
 

  Posição 1  Posição 1  Posição 2  Posição 2  Posição 3  Posição 3  Total  Total 

Sobreiros 
g  erminados Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Parcelas a 
Sul  14  7,8  5  2,8  10  5,6  29  16,1 

P  arcelas a
Norte  68  37,8  37  20,6  46  25,6  151  83,9 

Parcelas 
com sub‐
bosque 

25  13,9  10  5,6  11  6,1  46  25,6 

Parcelas 
sem sub‐
bosque 

57  31,7  32  17,8  45  25,0  134  74,4 

Parcelas 
c  om cerca 51  28,3  28  15,6  38  21,1  117  65,0 

Parcelas 
sem cerca  31  17,2  14  7,8  18  10,0  63  35,0 
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A proporção de bolota germinada em cada parcela variou entre 0 e 28%, com uma 

média de 6,25% (correspondente a cerca de 8 plântulas germinadas). 

Houve diferenças significativas na percentagem de germinação entre as várias 

parcelas. Assim, germinaram significativamente mais plântulas (até 3 vezes mais) em 

vertentes viradas a norte que a sul (F(1, 16)=13.212, P<0.01) e mais em parcelas em que o mato 

foi cortado – até 2 vezes mais (F(1, 20)=5.76, P<0.05), sem interacção entre estes dois factores 

(F(1, 20)=1.444, P>0.05) (Fig. 7). A presença de cerca não teve qualquer efeito na germinação 

das plântulas (F(1, 16)=3.031, P>0.05). 
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Figura 8‐ Efeito da orientação da vertente e da presença ou ausência de sub‐bosque no nº de plantas 
germinadas por parcela. Em cada parcela foram semeadas 120 bolotas 
 
 
Efeito da localização na parcela 

 

Houve diferenças significativas no que diz respeito à localização das bolotas dentro da 

parcela. Cerca de 46% germinaram na (posição “1” – vale), 23% a meia encosta (posição “2”) 

e 31% na zona mais elevada (posição “3”- topo) (χ2=13.733, p<0.001). 
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Sobrevivência das  plantas  marcadas  
 
 

O nº total de plantas seguidas foi de 68, o que constitui cerca de 38 % das plantas germinadas 

no total das parcelas. 
 
Tabela 8: Relação entre o nº total de plântulas de sobreiro observadas que germinaram e que sobreviveram 
 

Sobreiros  Observadas  Sobreviventes 

Parcelas a Sul  45 40 
Parcelas a Norte  23 17 

Parcelas com sub‐bosque  26 23 
Parcelas sem sub‐bosque  42 34 

Parcelas com cerca  40 33 
Parcelas sem cerca  28 24 

 
 

 
A sobrevivência das plantas monitorizadas por parcela variou entre 25 e 100%, com 

uma média de 86%. Dados os números reduzidos de plantas seguidos em alguns tratamentos 

(em alguns casos foram mesmo nulos, pois houve parcelas em que não chegou a germinar 

nenhuma planta), tornou-se impossível a análise dos resultados recorrendo a análise de 

variância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 2008 

Quercus suber 
 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 31 

A sobrevivência foi aparentemente maior nas vertentes viradas a norte (Fig. 9). No 

entanto, não houve diferenças significativas na percentagem de sobreviventes entre as 

vertentes viradas a norte e a sul (t22=1.024, P>0.1), nem entre parcelas com e sem corte de 

mato (t22=-0.333, P>0.1) ou com ou sem cerca (t22=-1.032, P>0.1). Ou seja, o principal efeito 

da orientação da vertente e do corte de mato é ne germinação e não na sobrevivência durante a 

estação seca. 

 

Houve diferenças de sobrevivência no que diz respeito à posição dentro da parcela. 

Morreram cerca de 10% das plantas da posição “1”, 18,75% das plantas da posição “2” e 

21,7% da posição “3”. No entanto, estas diferenças não foram significativas. ( χ2=1.33, 

p>0.05). 
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Figura 9 – Proporção média de plantas sobreviventes (em relação ao total de plantas marcadas em Março) em 
vertentes com orientação diferente 
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Crescimento das plantas marcadas 
 
Efeito da posição 
 

No total, não houve efeitos da posição para nenhum dos parâmetros de crescimento 

das plântulas (Anexo).  

 
 
 
Efeitos simples e combinados dos outros factores (orientação, cerca e corte do mato) 
 
Crescimento em altura  
 

O único factor a ter influência foi a presença de cerca (F(1,61)=5,27; P<0.05): No 

entanto, as plântulas cresceram mais nos locais não cercados que nos cercados! (Fig. 9) 
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Figura 10 – Influência da orientação da parcela e da presença ou ausência de sub‐bosque e cerca, no 
crescimento das plantas em altura (cm) 
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Crescimento em espessura, no número de ramos e no número de folhas 
 
Não houve qualquer efeito em nenhum destes crescimentos (Anexo) 
 
 
 
Efeito do corte do mato 
 

Houve efeitos do corte do mato (F(1,47)=5,91; P<0.05) no crescimento do número de 

folhas.. A ausência de sub-bosque levou a uma maior produção de folhas em vertentes com as 

duas orientações. (Fig 10) 
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Figura 11 – Influência da orientação da vertente e da presença ou ausência de sub‐bosque, no crescimento do 
nº de folhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção de folhas ao longo da época de medição 
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Efeito da orientação da vertente e da presença de cerca 
 

Houve uma interacção significativa entre a orientação e a presença de cerca 

(F(1,48)=5,19; P<0.05) (Fig. 11). Nas vertentes a norte, nas parcelas com cerca houve maior 

produção de folhas; nas vertentes a sul foi ao contrário – nas parcelas com cerca houve menor 

produção de folhas. 
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Figura 12 – Influência da orientação da vertente e da presença ou ausência de cerca, no nº de folhas 
produzidas ao longo da época de observação  
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Produção de clorofila/ estado da planta ao longo da época de medição 
Índice de vigor vegetativo 
 
 

O SPAD mede a concentração de clorofila na folha. Houve efeitos significativos do 

corte do mato (F(1,60)=4.91; P<0.05). A concentração de clorofila foi mais baixa nos locais 

onde o mato foi cortado (Fig 12), o que poderá estar relacionado com uma maior produção de 

folhas e / ou com uma proporção maior de folhas jovens nestes locais. 
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Figura 13 – Influência da ausência de sub‐bosque, no SPAD 
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Discussão 
 
 

Ao longo deste trabalho foram seguidas 120 plântulas de Q. suber, escolhidas entre 

180 resultantes de sementeiras efectuadas em parcelas submetidas a diferentes tratamentos. 

Um dos principais resultados foi a indicação de que a orientação das vertentes e o corte do 

sub-bosque são importantes principalmente para a germinação das bolotas de Q. suber e não 

para a sobrevivência das plântulas ou para o seu crescimento após o primeiro ano de vida. 

Com efeito, foi logo no processo de germinação da bolota que se observaram os efeitos mais 

fortes destes dois factores, tendo germinado menos de 10% das bolotas semeadas no total das 

parcelas. No entanto, há que ressalvar que a sementeira decorreu em Janeiro de 2006 (ver 

Métodos). À data de início do presente trabalho (Março de 2007), as plantas já tinham 

ultrapassado o seu primeiro Verão, e uma grande parte da mortalidade do primeiro ano não 

terá sido portanto avaliada; as plantas sobreviventes que conseguiram chegar ao segundo 

Verão poderão já estar bem estabelecidas.  

Apesar de uma menor exposição solar nas vertentes viradas a norte, as diferenças 

medidas foram marginalmente significativas, e o factor que provavelmente melhor explicará a 

maior germinação nas vertentes viradas a norte, será a humidade do solo, que garante 

melhores condições de sobrevivência às plântulas (Gómez, 2004). O solo destas vertentes é 

também mais rico em matéria orgânica e manta morta, o que manterá condições de menor 

stress hídrico e térmico junto ao solo durante a Primavera e o Verão.  

Após a germinação e as primeiras fases de estabelecimento das plântulas, a 

mortalidade entre as plantas marcadas foi menor do que esperávamos, variando entre 25 e 

100%. Esta elevada sobrevivência destas plantas durante o primeiro Verão pode estar 

relacionada com as condições relativamente amenas do Verão de 2007 (Os meses de Maio, 

Junho, Agosto e Setembro tiveram em 2007 uma precipitação mais elevada que a dos mesmos 

meses, do período de referência, respectivamente mais 120 %, 220 %, 400 % e 160 %). Pode 

também ser uma indicação de que o estádio mais vulnerável corresponde aos poucos dias 

seguintes à germinação; após a produção das primeiras folhas (estádio em que já estavam 

todas as plantas seleccionadas para monitorização), as plantas poderão ter já um sistema 

radicular relativamente profundo, que lhes permite suportar um período seco. 

De facto, os crescimentos observados nas plantas de Q. suber foram muito baixos, 

quer em altura, quer em espessura do tronco, sem diferenças significativas entre qualquer um 
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dos tratamentos. Em vários casos não foi registado nenhum crescimento da planta, e em 

alguns casos o crescimento foi até “negativo” (como por exemplo nas situações em que 

ocorreu a morte do ápice e a planta voltou a crescer a partir de rebentos junto ao solo ou de 

ramos secundários já existentes). Durante os seus primeiros anos de vida muitas árvores e 

arbustos de climas áridos e semi-áridos investem significativamente mais na formação de uma 

raíz profunda que em parte aérea, o que lhes permite sobreviver à estação seca (Padilla e 

Puignare, 2007); deste modo, a planta cresce, mas esse crescimento é principalmente 

subterrâneo, sendo por isso “invisível” aos olhos do experimentador.  

Os efeitos do corte do mato foram relativamente complexos. Se por um lado os matos 

podem proteger as jovens plantas do sol directo e da dessecação (por criarem um microhabitat 

junto ao solo mais protegido contra ventos e onde é possível a manutenção de uma humidade 

relativa mais elevada), também podem competir pela água e/ou pela luz com as plantas 

(Pausas et al., 2006). Nos ecossistemas mediterrânicos a redução da radiação que atinge o 

solo, pode diminuir a evaporação no verão (Rey Benayas e al., 2005). É há muito sabido, que 

as plântulas de sobreiro beneficiam se forem parcialmente ensombradas. No presente trabalho, 

o corte do mato levou a uma maior taxa de germinação das bolotas, e à produção de um maior 

número de folhas durante a estação de crescimento, folhas essas que apresentaram um menor 

teor de clorofila que as produzidas em zonas não desmatadas. O menor teor de clorofila das 

folhas de áreas desmatadas poderá ser explicado pela menor idade média dessas folhas, 

enquanto a maior produção de folhas novas poderá acontecer em resposta a uma maior 

disponibilidade de luz em redor das plantas nestas parcelas. A produção de folhas é um 

processo relativamente dispendioso em sobreiro (Oliveira e Martins-Loução, 2002). Por outro 

lado sabe-se que o sobreiro é uma espécie de meia – luz, e nos primeiros anos de vida a 

sombra é importante para esta espécie (Manual de Instalação de novos povoamentos com 

sobreiro). Uma vez que houve plantas que produziram mais de 40 folhas numa só época de 

crescimento, supomos que as condições hídricas e de luminosidade terão sido determinantes 

na possibilidade de realizar este crescimento. 

Não foi registado qualquer efeito importante da protecção das plantas contra a 

herbivoria. Após alguns anos de pastoreio por gado bovino, o CBA renegociou a contrato de 

aluguer do pasto, e desde 1998 que a Herdade da Ribeira Abaixo é pastoreada apenas por 

gado ovino, guardado por pastor, e por isso relativamente livre para percorrer toda a HRA 

(Rebelo, com. pess.). O rebanho tem entre 200 a 300 cabeças e percorre Herdade (221 ha) e 

algumas das propriedades vizinhas, num total de 400 a 500 ha. Consoante os anos, o 
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encabeçamento flutua assim entre as 0,5 a 1 cabeças por hectare, o que se aproxima dos 

limites de uma boa gestão. O pisoteio excessivo do gado (principalmente bovino) contribui 

para a degradação das condições de vegetação das árvores pois promove a compactação do 

soloe diminui o arejamento e a capacidade de infiltração da água (Manual de Instalação de 

Novos Povoamentos com Sobreiro-ISA). É sabido que o correcto afolhamento do pastoreio do 

gado é um método que permite a regeneração do sobreiro nas zonas não pastoreadas (Manual 

de Instalação de Novos Povoamentos com Sobreiro-ISA )  

Os resultados do presente trabalho indicam que a regeneração natural pode acontecer 

na Herdade da Ribeira Abaixo, com maior sucesso em vertentes viradas a norte e em zonas 

desmatadas. Os números de plantas estabelecidas nestes microhabitats estão dentro da gama 

de variações de populações naturais (Pausas et al., 2006). No entanto, em solos pouco 

profundos de vertentes viradas a sul, ou em zonas altas sujeitas a stress hídrico elevado e com 

grande cobertura por matos a possibilidade de regeneração natural é baixa. A manutenção do 

montado de sobro nestas regiões depende de rearborizações e de intervenções regulares, 

podendo não ser economicamente viável a longo prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 2008 

Quercus suber 
 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 39 

B
 
ibliografia 

Afonso, G. (1989). Exploração do montado de sobro. Agricultura 92. 9:26-27 

 

Associação Portuguesa de cortiça (APCOR). Cork Information Bureau. A importância 

ambiental do montado 

 

Belo, C. C. (2002). Montados: condicionalismos à sua conservação e sustentabilidade. 

Investigação Agrária. Instituto Nacional de Investigação Agrária. Ministério da Agricultura, 

do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 6:50. 

 

Bisigato, A. J., Bertiller, M.B., Aires, J.O.,Pazos, G.E. (2005). Effect of grazing on plant 

pattern in arid ecossystem of Patagonian Mont. Ecography, 28: 561-572. 

 

Blomqvist, M. M., Tamis, W. L. M., Bakker, J. P., Meidjen, E. (2006), Seed and (micro) site 

limitation in ditch banks: Germination, establishment and survival under different 

management regimes. Journal for Nature Conservation, 14: 16-33 

 

Cabral, M. T. e Santos, M. N. (1992). Situação sanitária dos montados de sobro em Portugal. 

Simposio mediterraneo sobre regeneracion del monte alcornocal. Sevilha.  

 

Cabral, M. T., Lopes, F., Sardinha, R. A. (1993). Determinação das Causas de Morte do 

Sobreiro nos Concelhos de Santiago do Cacém, Grândola e Sines. Relatório Síntese. Silva 

Lusitana. 1: 7-24. 

 

Cabral, M. T., Ferreira, M. C., Moreira, T., Carvalho, E. C., Diniz, A.C., (1992). Dia gnóstico 

das causas da anormal mortalidade dos sobreiros a sul do Tejo. Scientia gerundenis.18: 205-

214. 

 

Cabral, M. T. e Sardinha, R. M. A., (1992). Perspectiva integrada do declínio dos montados 

de sobro alentejanos. II Encontro sobre os montados de sobro e azinho. Évora.  

 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 2008 

Quercus suber 
 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 40 

Cadima, I. S. P., Capelo,J., Alberto, A. G. (1995). Relação entre Variáveis Ambientais, Tipos 

de Condução dos Povoamentos e a Mortalidade do Sobreiro nos Concelhos de Sines, 

Grândola e Santiago do Cacém. Silva Lusitana. III (3), 1:85-100 

Callaway, R. m., Walker., (1997). Competition and facilitation: a synthetic approach to 

interations in plant communities. Ecology . 78 (7): 1958-1965. 

Capelo, J. e Catry, F., A distribuição do sobreiro em Portugal. In Árvores e Florestas Vol. 3 – 

Os montados: muito para além das árvores. (2007). ed. Lisboa: Fundação Luso-Americana 

para o Desenvolvimento, Público – Comunicação Social SA e Liga para a Protecção da 

Natureza. pp. 107-113. 

 

Coelho, J. L. (2000). Montados: sustentabilidade económica e ambiental. Investigação 

Agrária. Instituto Nacional de Investigação Agrária. Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas. 2: 44-45. 
 

Costa, A. e Pereira, H., Montados e sobreirais: uma espécie, duas perspectivas. In Árvores e 

Florestas Vol. 3 – Os montados: muito para além das árvores. (2007). ed. Lisboa: Fundação 

Luso-Americana para o Desenvolvimento, Público – Comunicação Social SA e Liga para a 

Protecção da Natureza. pp. 17-37. 

 

Costa, A. e Pereira, C. (Coords) 2007. Manual de Instalação de novos Povoamentos com 

Sobreiro – Aplicações de Boas Práticas nas regiões da Chamusca e de Álcacer-do-Sal. ISA, 

ERENA, ANSUB, ACHAR, Lisboa 
 

Coutinho, A.X.P. (1939). Flora de Portugal (plantas vasculares). Bertrand, Lda. Lisboa. 933 

pp. 

David, T. S., (2002). Intercepção da Precipitação em Árvores Isoladas de Quercus rotundifolia 

Lam, Silva Lusitana. 10 (1), 1:1-15 

Delatour, C., (1983). Le dépérissementdes chênes en Europe. Revue Forrestiére Française. 4: 

265-282 

 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 2008 

Quercus suber 
 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 41 

Diniz, a. C. (1994). Os solos do montado e aptidão suberícola nos Concelhos de Grândola, 

Santiago do Cacém e Sines Correlações com a Morte Prematura do Sobreiro. Silva Lusitana. 

II (2): 247 - 267. 

 

Direcção – Geral das Florestas (2001) Inventário Florestal Nacional. Portugal Continental: 3 ª 

Revisão, 1995 – 1998, Relatório Final. Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 

Pescas. Lisboa. 233 pp. 

 

Ferraz, J. F. P. (1996). Reflexões sobre o declínio do sobreiro. Simpósio “O sobreiro e a 

cortiça”. Instituto Superior de Agronomia. Lisboa. 

 

Gómez, J. M. (2004) Importance of microhabitat and acorn burial on Quercus ilex early 

recruitment: non-additive effects on multiple demographic processes. Plant Ecology 172: 287-

297. 

Inocêncio S. C. (1994). Economia do Montado - I. Gestão Patrimonial - Gestão 

Multifuncional. Silva Lusitana. II (2), 1: 69-83. 

Inocêncio, S. C., (1994). Economia do Montado - II. Análise Económica de Três Montados de 

Sobro Alentejanos. Silva Lusitana. II (2), 2:133-141.  

Instituto da Conservação da Natureza. (2000). Plano sectorial da rede natura  

Joffre, R., Rambal S. (1988). Soil water improvement by trees in the rangelands of southern 

Spain. Acta Oecologica, Oecologia Plantarum, 9: 405-422. 

McNaughton, K. J, Jarvis, P. G., (1983). Predicting effects of vegetation changes on 

transpiration and evaporation . In TT Koslowski (ed.), Water deficits and plant growth. 

Academic Press, New York.  VII: 1- 47 pp 

 

Mendes, A. M. S. C., O sobreiro ao longo dos tempos. In Árvores e Florestas Vol. 3 – Os 

montados: muito para além das árvores. (2007). ed. Lisboa: Fundação Luso-Americana para o 

Desenvolvimento, Público – Comunicação Social SA e Liga para a Protecção da Natureza. 

pp. 77-106 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 2008 

Quercus suber 
 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 42 

 

Moreira, A.C. (2004). Influência da vegetação natural no declínio de Quercus suber associado 

a Phytophthora cinnamomi. 4º Congr. Soc. Port. Fitopatol., Un. Algarve, Faro,   4-6 Fev. 
 

Natividade, J.V. (1939). Aspectos da cultura do sobreiro em Portugal. In Boletim da Junta 

Nacional da Cortiça. 3: 6-13. 

 

Natividade, J.V. (1950). Subericultura. 2ª Ed. Direcção Geral das Florestas. Lisboa 
 

Nogueira, S. (1978). Bases ecológicas para o combate às pragas de sobro e azinho. Uma 

perspectiva geral dos montados. Instituto dos Produtos Florestais. 35 pp. 

 

Nunes, J., Sá. C., Madeira, M. e Gazarini, L., (2002). Efeito da radiação, da folhada e do 

gotejo na produção de biomassa de vegetação herbácea em áreas de montado na região de 

Évora. Revista de Ciências Agrárias 25 (3-4): 493-507. 

 

Oak, S., Tainter, F., Williams, J. & Starkey, D. (1996). Oak decline risk rating for the 

Southeastern United States. Annales des Sciences Forestiéres. 53: 721-730. 
 

Oliveira, G. e Martins-Loução, M. A. (2002) Custos associados ao crescimento de folhas e 

caules em sobreiro e azinheira. Revista Biologia (Lisboa) 20:29-36. 

 

PADILLA F. M. e PUGNAIRE F. I. (2007). Rooting depth and soil moisture control 

Mediterranean woody seedling survival during drought. Functional Ecology 21 (3): 489-495. 
 

Palma, L., Rosário, L. & N. Onofre (1986). Sugestões para a conservação e valorização 

económica da fauna silvestre dos montados. 1º Encontro Sobre Montados de Sobro e Azinho 

(Évora, - Portugal – Maio de 1986). Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. Liga para a 

protecção da Natureza. Grupo Universitário de Évora de estudos do Ambiente. 524 pp. 
 

 
Pausas, J. G., Ribeiro, E., Dias, S. G., Pons, J. e Beseler, C. (2006). Regeneration of a marginal 

Quercus suber forest in the easteran Iberian Peninsula. Journal of Vegetation Science 17: 1-

10. 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 2008 

Quercus suber 
 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 43 

 

Pereira, J. M. D. S., (2003). Regeneração Natural do sobreiro, Direcção Geral das Florestas 

Reis, A. (1998). Utilização de sementes não comercializadas para a instalação de sobreiros: 

principais cuidados a ter. DGF (Monografia). 

Rodrigues,A. M., G. P. A. Pita., (1997). Balanço Energético em Montado de Sobro. Silva 

Lusitana. V, (5): 95-112. 

Rodrigues,A. M., G. P. A. Pita. (2003). Caracterização do Escoamento e Fluxo Atmosférico 

de Calor Latente em Montado de Sobro. Silva Lusitana. XI, (11), 2: 165 -184. 

Santos, L., Plaza, J. (2001). Management and long term storage of cork-oak acorns. Results of 

the project. Publicação produzida no âmbito do projecto Europeu FAIR5-CT-3480. 

Santos, Maria L., Bernardino Virgílio J. G. (1995). Influência do Conteúdo de Humidade e da 

Temperatura na Conservação da Semente da Quercus suber L. Silva Lusitana, III, (3), 1: 7-16. 

Santos, M. N. S. e Ferraz, José. (1996). Doenças e pragas no sobreiro. Simpósio “ O sobreiro 

e a cortiça”. Instituto Superior de Agronomia. Lisboa 

 

Santos, M. N. S (1996). Declínio do montado de sobro em Portugal e impacte de pragas e 

doenças. Simpósio “ O sobreiro e a cortiça”. Instituto Superior de Agronomia. Lisboa 
 

Santos, M. N. S. (1992). Micoflora do entrecasco de sobreiros em declínio. II Encontro sobre 

os montados de sobro e azinho. Évora. 
 

Santos - Reis, M. e Correia, A. I.(1999). Caracterização da flora e fauna do montado da 

Herdade da Ribeira Abaixo. Centro de Biologia Ambiental. Lisboa. 
 
Silva, R., Paço, T., Rodrigues, M.L., Silva, A., Ferreira, M.I., (2005). Water relations in 

Quercus suber - some results. In IX Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal. XVI 

Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. S7.10 Comunicações em 

Painel, Évora, 18-21 de Setembro, Veranatura, pp.202 (Abstract) 
 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 2008 

Quercus suber 
 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 44 

Silva, R.O. (2002). O montado de sobro em Portugal. Que futuro? Investigação Agrária. 

Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 6: 16-17.  
 

Varela, M. C. (1993). Poderá a Morte do Sobreiro (Quercus suber L.) estar relacionada com 

erosão genética? Silva Lusitana. 1:25-34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Efeitos da herbivoria e do microhabitat na sobrevivência e crescimento de plântulas de sobreiro, 

Quercus suber  2008 

 

MariaFernanda Raimundo Carvalho  Página 45 

 
Anexos 
 
 
 
 
Tabela 1: Resultados dos testes de comparação para os “tratamentos”: localização na parcela (ANOVA 
univariada), protecção contra herbivoria, corte de mato e orientação (ANOVA factorial).  
 

 

“Tratamento” Parâmetro medido Resultado do teste P 

Crescimento em altura F (2,52) = 0,028 ns 

Crescimento em espessura F (2,52) = 0,057 ns 

Crescimento em nº de ramos F (2,52) = 1,223 ns 

Crescimento em nº de folhas F (2,52) = 0,975 ns 

Localização na parcela 

Total de folhas produzido F (2,52) = 1,407 ns 

Crescimento em altura F (1,61) = 5,27 p<0.05 

Crescimento em espessura F (1,61) = 1,55 ns 

Crescimento em nº de ramos F (1,61) = 0,001 ns 

Crescimento em nº de folhas F (1,61) = 0,01 ns 

Protecção contra herbivoria 

Total de folhas produzido F (1,61) = 0,01 ns 

Crescimento em altura F (1,61) = 0,63 ns 

Crescimento em espessura F (1,61) = 0,423 ns 

Crescimento em nº de ramos F (1,61) = 1,625 ns 

Crescimento em nº de folhas F (1,61) = 0,251 ns 

Corte do mato 

Total de folhas produzido F (1,61) = 0,889 ns 

Crescimento em altura F (1,61) = 0,896 ns 

Crescimento em espessura F (1,61) = 2,760 ns 

Crescimento em nº de ramos F (1,61) = 1,345 ns 

Crescimento em nº de folhas F (1,61) = 2,488 ns 

Orientação da vertente 

Total de folhas produzido F (1,61) = 2,889 ns 

 
 
 
 
 
 


