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ESPÉCIE

SOBREIRO
O sobreiro pertence à família dos carvalhos, é muito sociável e próximo da azinheira. É uma espécie florestal

única e muito importante em Portugal. Em 2012, o Estado Português consagrou o sobreiro como a árvore
nacional de Portugal.  Produz uma madeira de grande qualidade, mas o que realmente o distingue

é a produção de cortiça de 9 em 9 anos.

É uma árvore de porte médio, podendo atingir os 20 metros de 
altura. O seu fruto é conhecido por bolota e é muito apreciado 
pelos animais, especialmente pelo porco preto. É muito resistente 
ao ensombramento das árvores mais velhas e prefere locais 
com pouca diferença de temperatura e muita luz. Suporta bem 
todos os tipos de solos, exceto os calcários, desde que não fiquem 
encharcados muito tempo.

Características

Ecossistema
 
 

Como te dissemos, 
o sobreiro é muito social, 

por isso vive em comunidade  
num ambiente que se chama 

Montado. Isto significa que no mesmo 
local existe a produção de pastagens  

e gado, ao mesmo tempo que se explora 
a madeira e a cortiça da árvore. 

Esta exploração é muito importante 
para a vida dos agricultores,  

sendo muitas vezes 
 a sua principal fonte  

de rendimento.

Quercus suber

Curiosidades
A cortiça do sobreiro foi o primeiro tecido orgânico observado ao microscópio. Há muitos anos que a cortiça é objeto  
de investigações científicas, mas, este ano, os cientistas portugueses descobriram que podem usar uma substância 
natural presente na cortiça, chamada “poliéster” para, por exemplo, cicatrizar e tratar feridas.
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O sobreiro não está em perigo de extinção, mas existem sinais 
preocupantes que mostram que o sobreiro tem sido afetado 
por doenças que podem, em último caso, levar à sua morte. 
Além disso, como é muito importante para a economia nacional, 
o Estado Português já criou leis de forma a protegê-lo do corte 
ilegal e de ser de alguma forma danificado.

Ameaças

Habitat

O sobreiro aparece 
espontaneamente um pouco 
por todo o país, principalmente 
no Ribatejo e no Alentejo. 
Também existe noutros países 
mediterrânicos como o sul
de França, Espanha, Itália,
até mesmo no norte de África,
mas é em Portugal que existem 
os maiores núcleos. A cortiça que 
envolve todo o seu tronco protege-o 
dos incêndios.


