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Sobreiros a
salvar o planeta
Ambiente. Os sobreiros em Portugal captam anualmente

até 14,7 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por hectare,

evitando o aquecimento global, revela um estudo pioneiro.

Esta é uma das conclusões de um es-
tudo do Instituto Superior de Agro-
nomia, o primeiro a quantificar esta
capacidade de sequestro. O presi-
dente da Associação Portuguesa da
Cortiça (APCOR), João Rui Ferreira,
citou o estudo à agência Lusa para
demonstrar que, num montado
sujeito a gestão florestal em boas
condições de solo e clima, se regis-
tou “uma capacidade de sequestro
anual de 400 gramas de carbono
por metro quadrado, ou seja, 14,7
toneladas de CO2 por hectare”.

O responsável garantiu que esta
é a primeira vez em que um estudo
realizado por portugueses “permite
demonstrar e quantificar essa capa-

cidade de sequestro”. Considerando
que a certificação florestal e a
maior densidade de sobreiros têm
um impacto positivo na retenção de
CO2, anunciou que “a APCOR conti-
nuará a apostar em formas de fazer
crescer essas duas realidades”.

Numa perspetiva mais alargada, a APCOR estima que os montados de sobro da bacia ocidental

do Mediterrâneo absorvam cerca de 30 milhões de toneladas de CO2 por ano. © DR

Número

Segundo a APCOR, numa cidade

como Évora, um montado com

pouca densidade apresenta

um sequestro anual de 6,56

toneladas de CO2 por hectare.
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Sobreiros são autênticos
exterminadores de CO2
Nacional. Estudo do Instituto Superior de Agronomia revela que a certificação florestal e a

maior densidade de sobreiros têm um impacto bastante positivo na retenção de CO2 pág. 05


