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Introdução  
  

A Quercus suber L continua a ser uma das espécies florestais de maior valor 
acrescentado, em Portugal, pelos produtos que disponibiliza.  

O objectivo deste estudo aplica-se à necessidade, após a conservação da semente, do 
seu manuseamento adequado para produção de plantas de qualidade.   

Pretende-se demonstrar para a actividade viveirista que a utilização da técnica de 
estratificação em areia húmida para promover a pré-germinação das sementes seguida de 
poda radicular pode apresentar-se favorável ao desenvolvimento equilibrado das plantas em 
viveiro, comparativamente à utilização da semente sem qualquer preparação prévia.  

A utilização de plantas de qualidade é um dos factores mais determinantes no sucesso 
das novas arborizações, para a qual se consideram diversos parâmetros como a morfologia 
e a proveniência do material genético.  
De acordo com o Decreto –Lei nº 205/2003 de 12 de Setembro, as exigências a satisfazer 
pelas plantas para arborização só podem ser comercializadas se 95% de cada lote de plantas 
for de qualidade integra e comercializável. Considera-se entre outros aspectos nas plantas 
com defeitos, a presença de um sistema radicular deformado e o desequilíbrio entre a parte 
aérea e radicular.  

O processo germinativo da semente de Quercus suber L é uma sequência de impulsos 
fisiológicos influenciada por factores exógenos (ambientais) e intrínsecos (dormência, 
inibidores e promotores da germinação) às sementes.  

Assim relativamente ao tamanho das plantas é exigido para a espécie Quercus suber L., 
a idade máxima das plantas para arborização de 1 ano; altura mínima de 13 cm; altura 
máxima de 60 cm e 3mm de diâmetro mínimo do colo da planta. Relativamente  ao 

contentor, o volume mínimo é de 200cm
3
.  

A metodologia de produção de plantas de sobreiro, no que diz respeito à utilização do 
contentor e de diferentes tipos de substratos, está hoje praticamente aceite pelo sector 
viveirista. Apesar de se reconhecer que este processo gera inicialmente um encargo 
financeiro elevado, é no entanto capaz de a curto prazo induzir rendimentos crescentes pela 
diminuição dos riscos de insucesso na planta produzida, em especial os que advém da 
transplantação e consequentemente pelo aumento da sua qualidade morfológica.   

Importa ainda salientar no entanto que um factor limitante é o tempo de permanência 
das plantas em viveiro podendo conduzir ao enrolamento radicular, determinado pelo 
hábito radicular da planta de sobreiro. Para colmatar a influência ambiental, dever-se-á 
recorrer, na fase de seminário, somente nos meses de Abril ou Maio.   

A sobrevivência, a par com o desenvolvimento durante a fase de seminário, é 
indicadora da qualidade das plantas. De facto, uma planta é considerada de grande 
qualidade se apresentar resultados equilibrados dentro do desenvolvimento esperado. É 
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precisamente na fase final de viveiro que uma planta de sobreiro não deverá ultrapassar 
determinada dimensão.  

A transição da fase de seminário para a fase de plantório associada ao tempo de 
permanência em vivieiro, é decisiva no ciclo produtivo, permitindo o controlo efectivo do 
desenvolvimento natural das plantas.  
  
Material e métodos  
  

Com a recepção da semente de Quercus suber L. no CENASEF, iniciou-se a 
identificação e o registo do lote de semente.  

Procedeu-se de imediato ao processamento da semente, nas nossas instalações, para 
apuramento do lote limpo e posterior conservação em câmara de frio, de acordo com a 
metodologia em vigor no CENASEF.  

Em laboratório, após a recolha das respectivas amostras, efectuou-se a avaliação das 
características principais do lote da semente de sobreiro (pureza, percentagem de 
germinação, viabilidade, nº semente por kg, nº de sementes por litro, peso de 1000 
sementes, humidade), utilizando-se os critérios para análise de sementes de acordo com as 
regras da ISTA. O Quadro 1 apresenta características do lote de semente utilizado.  
  
Quadro 1- Caracterização do lote de semente de Quercus suber L.  

ESPÉCIE:  Quercus suber L.  LOTE Nº:  44/03  
NOME COMUM:  Sobreiro  CÓDIGO CNMB:  SB2033  

LOCAL.  Avis  
CERTIFICADO PRINCIPAL 

Nº:  032/03  
ANO DE COLHEITA.  2003        

Nº SEM/KG:  144  VIABILIDADE (%):  79  
Nº SEM/LITRO:  103  DATA:  Dez-03  

PESO 1000 
SEMENTES:  6928  GERMINAÇÃO- LAB.(%):  69  

PUREZA (%):  100  DATA:  Fev-04  
DATA:  Dez-03  HUMIDADE (%):  41,8  

PROCESSAMENTO:  Com termoterapia  ESTRATIFICAÇÃO:  Areia húmida  
DATA:  Dez-03  DATA:  Mai-04  

TIPO 
CONSERVAÇÃO:  

 Câmara de frio 
0ºC  PODA RADICULAR:  

Radícula com 
3cm  

   Saco ATM, 15 Kg  DATA:  Mai-04  
DATA:  Dez-03  a  Mai-04        

 
Avaliaram-se dois métodos de utilização da semente, após a conservação:   

  
1- Semente sujeita a estratificação em areia húmida com poda radicular  
  

Para proceder à pré-germinação efectuou-se a estratificação da semente (5 kg) em 
camadas de areia húmida durante aproximadamente 20 dias. Após a emergência da 
radícula até atingir cerca de 5 cm de comprimento, efectuou-se o corte desta deixando 
aproximadamente 3 cm.   

2- Semente não sujeita a estratificação e poda radicular   
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Procedeu-se directamente à sementeira em contentor utilizando semente sem pré-
germinação.   
  

O estudo foi desenvolvido nas estufas do CENASEF, tendo as plantas sido produzidas pelo 
seguinte processo padrão:   

. Época de sementeira com início em plena Primavera (Maio);   

. Uso de contentor rígido de 300 cm
3
;   

. Uso de substrato comercial de casca de pinho compostada (60%) misturado com 
vermiculite (40%).   
. Não utilização de adubos  

  
Aferiu-se, em estufa, para as duas situações anteriores, a percentagem de germinação e 

de energia germinativa do lote de semente de sobreiro, determinada pela observação de 40 
vasos por tabuleiro com quatro repetições (Quadro 2).   

Determinou-se, ao fim de 7 meses em viveiro, a biomassa das plantas, dividindo os 
valores médios de 30 plantas com quatro repetições, medindo o peso fresco e o peso seco 
do caule e da raiz.  

A altura do caule e o diâmetro da raiz foi estabelecido com base na observação de 30 
plantas por quatro repetições para cada um dos métodos.   

Os valores médios obtidos referentes às características morfológicas das plantas, como 
a altura do caule, o diâmetro do colo e por outro, a biomassa foi determinada a partir  do 
peso fresco e peso seco (caule e raiz) permitindo o cálculo da razão entre a parte aérea e a 
parte radicular, importante na relação de equilíbrio das plantas produzidas em viveiro 
(Quadro 3).  
  
Quadro 2 – Características germinativas de sementes de sobreiro para os métodos 1 e 2.  
  

  Método 1  Método 2  
Germinação (%)  98,3  78,8  
Energia germinativa (%)  54,4  15,0  

 
Quadro 3 – Características morfológicas de plantas de sobreiro para os métodos 1 e 2.  

Método 1  Método 2  
Peso Fresco (g)  Valores médios  Valores médios  

Caule  5.2  4.3  
Raiz  4.5  4.9  

Razão  1.2  0.9  
Peso seco (g)  Valores médios  Valores médios  

Caule  2.6  2.1  
Raiz  1.9  2.0  

Razão  1.3  1.1  
 



5º Congresso Florestal Nacional, A Floresta e as Gentes, IPV –Viseu, 16-19 Maio 2005. 

 4 

 
Resultados e discussão  
  
  

A Figura 1 apresenta a percentagem de germinação e energia germinativa. Verifica-se 
que os valores percentuais da germinação e da energia germinativa são superiores no 
método 1 Neste método, destacam-se valores mais elevados de energia germinativa durante 
os primeiros 7 dias, comparativamente com os valores obtidos no método 2.  

A Figura 2 apresenta os valores médios do peso fresco e peso seco do caule e da raiz, da 
razão entre estes, para o método 1 e 2 respectivamente, obtidos pela medição das plantas ao 
fim de 7 meses em viveiro. Verifica-se que os valores médios do método 1 
comparativamente com os valores do método 2, são mais elevados para a biomassa das 
plantas produzidas e apresentam maior coerência para a razão entre a biomassa do caule e a 
radicular.   
    

  
  
Figura 1 – Percentagem de germinação e energia germinativa de sementes de sobreiro segundo o método 1 
(esquerda) e o método 2 (direita)  
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Figura 2 – Biomassa (peso fresco e peso seco) e razão parte aérea e radicular das plantas de sobreiro 
produzidas segundo o método 1 (esquerda) e o método 2 (direita)  
  
Considerações finais  
  

Considerando a obtenção de maior homogeneidade e percentagem de germinação das 
sementes no método 1 e, por outro lado, o ganho em eficiência verificada com o período de 
tempo relativamente curto de permanência das plantas em viveiro (aproximadamente sete 
meses), verificou-se que a quantidade de biomassa produzida das plantas obtidas de 
sobreiro quando sujeitas à estratificação da semente seguida de poda radicular é maior e 
promove maior equilíbrio na relação parte aérea e parte radicular, face às plantas obtidas 
pela utilização da sementeira sem qualquer tratamento prévio.  

O conhecimento favorável do valor da energia germinativa no método 1, permite 
afirmar a relevância desta característica no processo produtivo do sobreiro, uma vez que 
quanto maior germinam, diminuindo a possibilidade ao ataque de agentes patogénicos em 
estufa e à indisponibilidade de espaço normalmente existente.     
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