
Resumo Extendido 

O sobreiro (Quercus suber L.) é uma espécie perene da floresta mediterrânica 

ocidental, com valor ecológico, social e económico. O montado cobre cerca de 25.000 km ² 

espalhados ao redor sudoeste da Europa de acordo com Sibley, (2009). Na verdade, o 

sobreiro é emblemático na zona do Mediterrâneo, sua existência participa no ciclo de vida 

de muitos animais contribuindo para a interacção entre as diferentes espécies. 

O Quercus suber tem uma grande área de distribuição com uma variação 

substancial das condições ambientais. Assim, espera-se que, através da selecção natural, 

diferentes proveniências desenvolvam diferenças significativas nas características de 

fitness, tanto bióticas (por exemplo, resistência a pragas e doenças) como abióticas (por 

exemplo, tolerância à seca e aos níveis de temperatura variando durante o ano), estes 

fatores estão envolvidos na capacidade de adaptação a um determinado ambiente. Neste 

contexto, os ensaios de proveniência são o melhor método para avaliar a variabilidade entre 

e dentro das populações e fontes de sementes coletadas em uma grande variedade de 

locais que cobrem a distribuição geográfica das espécies. Assim em 1998, os ensaios de 

proveniência multi-site foram estabelecidas em três locais em Portugal, como parte da 

"Rede Europeia de Avaliação de Recursos Genéticos de sobreiro para o uso adequado em 

Reprodução e Estratégias de Conservação Genética" (Varela, 2000). Os resultados destes 

testes de campo em sete anos de plantio apontaram que a origem da semente deve ser 

considerada em programas de reflorestação, já que a sobrevivência, crescimento e 

características adaptativas (fenologia, eficiência do uso da água - EUA) mostrou diferenças 

significativas entre as populações. 

Portanto, tendo presente que a maior proporção da variação das características 

adaptativas se encontra ao nível da proveniência, foram seleccionadas quatro proveniências 

contrastantes de Quercus suber, num ensaio de proveniências em que estavam 

representadas 35 proveniências ao nível de Europa. Os critérios de selecção foram 

estabelecidos com base no seu comportamento relativamente ao crescimento, fenologia e 

eficiência de uso da água. Este estudo corresponde à primeira abordagem em que é 

avaliado o efeito da proveniência e a capacidade de aclimatação após três ciclos de indução 

de seca. 

No primeiro ciclo do estudo as plantas foram divididas e submetidas a dois regimes 

hídricos. Uma metade foi regada à capacidade de campo (Controlo) e a outra submetida a 

seca (Stress). Durante o segundo ciclo, as plantas foram novamente separadas em mais 

dois grupos, onde ficaram plantas que já tinham sido submetidas a seca que mudaram para 

rega controlada (Stress-Controlo), plantas que mudaram para regime de seca depois de 

terem sido submetidas a rega (Controlo-Stress) e plantas que continuaram com o mesmo 

regime de seca (Stress-Stress) ou rega (Controlo-Controlo). 



Neste terceiro ciclo, três destas proveniências contrastantes (Haza de Lino 

espanhola; Ain-Rami de Marrocos e Landes de França) foram submetidas aos mesmos 

regimes descritos no segundo ciclo repetindo assim os tratamentos. 

Os objectivos deste trabalho são averiguar se as proveniências apresentam 

estratégias diferentes sob condições de seca e se as plantas apresentam qualquer processo 

de endurecimento ou aclimatação após serem submetidas a três ciclos de condições 

induzidas pela seca. 

O estudo foi constituído por 79 plantas, das quais 31 pertenciam a proveniência 

francesa (Landes), 30 a espanhola (Haza de Lino) e 18 a Marroquina (Ain Rami). Todas as 

plantas foram plantadas em recipientes de 2,6 litros de volume, do tipo "plug" que contém 

saliências do lado interior para evitar que as raízes cresçam em espiral e areia usada como 

substrato. 

O terceiro ciclo começou em Janeiro, com um período de estiagem de 80 dias, 

imposta pela retenção de rega dessas plantas submetidas a stresse. As plantas submetidas 

ao tratamento de controlo foram regadas à capacidade de campo água, uma vez por 

semana ou até duas vezes por semana quando era muito quente, com aproximadamente 

200 ml por recipente. As temperaturas médias durante o estudo foram variáveis com 

máximas que superam os 40 graus nos dias mais quentes até os 20 graus nos dias mais 

frios. 

Os resultados dos experimentos para a taxa de sobrevivência mostraram que a 

proveniência Ain Rami foi a mais sensível em condições de seca, com o tratamento (CS) 

totalmente morto antes mesmo do final do estudo e mantendo-se com só uma planta 

submetida em condições de stresse. 

As folhas de Ain Rami mostraram ser as mais compridas e as mais finas, 

principalmente para os tratamentos submetidos a CS e SS quando em comparação com as 

de Haza del Lino e Landes que tinham umas folhas mais grossas e pequenas. Ademais, 

para os tratamentos CS e SS de Ain Rami tiveram maiores quantidades de biomassa total, 

observando-se que quanto maior era a biomassa total na raiz, maior era a proporção entre a 

raiz e os ramos. 

Relativamente ao desenvolvimento radicular, as plantas sujeitas aos tratamentos 

SC e CC tiveram uma maior quantidade de raízes desenvolvidas, contrariamente aquelas 

que foram subtidas a tratamentos sob condições de seca onde o crescimento foi menor, 

observando-se que as plantas de Haza del Lino tiveram uma maior quantidade de raízes 

secundárias no tratamento de stresse. 

Os tratamentos com maior crescimento da biomassa são os que têm o maior 

comprimento das raízes mostrando maior eficácia na absorção de água e nutrientes sob 

condições de seca severa enquanto outras raízes investiram a sua energia em comprimento 



para a procura de água.  

Relativamente a morfologia, a estratégia adaptada sob condições de seca mostrou 

diferentes respostas para o número de ramos, folhas e diâmetro das plantas entre todas as 

proveniências. 

A altura da planta foi directamente relacionada com o crescimento da planta, onde 

em condições de seca severa, o crescimento da parte aérea é limitada e acontece uma 

translocação do crescimento para a estrutura da raiz.  

Nos tratamentos de stress foram encontradas a maior quantidade de estomas, 

verificando-se uma maior eficiência na troca de CO2 quando submetidas a condições de 

seca severas, atestando as respostas das curvas de luz. Uma maior quantidade de estomas 

pode promover o crescimento de mais ramos e folhas de modo que no final há mais 

fotossíntese e crescimento no geral. As plantas do tratamento CS mostraram uma produção 

fotossintética mais eficaz do que as do tratamento SS. 

Para o teor relativo de água os dados mostraram uma redução geral no volume de 

água nas folhas, embora estivessem sujeitas a condições óptimas nos tratamentos CC e SC 

variaram entre 80 e 40%. As plantas de tratamento CS mostraram uma maior sensibilidade 

geral à seca, respondendo com uma redução maior e crescimento mais rápido do que o 

tratamento em stresse. Aliás, mostraram-se diferenças significativas no tratamento CC entre 

as três proveniências. 

O potencial de água mostrou uma resposta similar ao teor relativo, porque o 

tratamento CS também foi o mais sensível a seca e obteve diferenças significativas no 

tratamento de controlo entre as proveniências. Além de mais, o potencial de água obteve 

valores mais negativos que o ciclo anterior. 

O fotossistema II mostrou uma redução geral, principalmente para os tratamentos 

submetidos a seca, (CS e SS) para as três proveniências, ainda que Haza del Lino teve 

melhores resultados que Landes e Ain Rami. 

Baixas intensidades assim como as elevadas intensidades de luz podem significar 

um stress nas plantas. Um porque limita a fotossíntese e portanto a absorção de carbono 

bem como o crescimento das plantas e o outro porque favorece a perda de água por 

evaporação.  

Os dados mostraram que as plantas mais sensíveis a seca atingiram o ponto de 

saturação antes e em taxas anteriores ao PAR máximo, como no caso de Landes para o 

tratamento de stresse. Valores mais elevados nas curvas de Luz estão relacionados a um 

menor teor relativo de água, potencial de água e fotossistema II.  

Em condições de seca as clorofilas, necessárias para a produção da fotossíntese 

da planta diminuíram em todos os tratamentos e proveniências. Enquanto é submetida à 

seca, a quantidade de água está menos disponível, tornando mais difícil a absorção de 



nutrientes, como o azoto ou magnésio, macronutrientes essenciais para a produção da 

clorofila e comumente encontrados no solo em forma de compostos complexos, NO3+, NH3, 

etc., e sob condições de seca é ainda mais difícil a sua absorção. 

O azoto e o magnésio são elementos vitais para a produção de clorofila e quando 

são escassos, a fotossíntese não pode ser feita, e o crescimento da planta é interrompido. A 

sua ausência reduz a área foliar e o crescimento geral da árvore, provocando a translocação 

do azoto das folhas velhas até as novas. Os valores inferiores a 2 mg/cm2 de clorofila, 

mostram uma degradação da clorofila. A proveniência espanhola tem uma menor perda de 

água por evapotranspiração, o que favorece a absorção dos elementos para realizar a 

fotossíntese e permanecendo assim viva por mais tempo, apesar de que no final o carbono 

será usado mesmo para o crescimento das plantas ou para a produção de açúcares e 

outras substâncias. Contrariamente a proveniência de Ain Rami que obteve folhas maiores e 

mais finas teve uma perda maior de água reflectindo uma indisponibilidade dos minerais 

necessários para o processo de fotossíntese. 

No caso dos carotenóides quanto maior a quantidade de carotenóides maior a 

protecção da planta. Além disso, distúrbios fisiológicos aumentam a vulnerabilidade da 

árvore a tensões secundárias, como danos causados por insectos, geada ou secas 

repetidas, conforme mencionado em Rouault et al., (2006).Os dados mostraram uma 

diminuição geral dos carotenos em condições de seca severa para todas as proveniências e 

tratamentos, com Haza de lino apresentando os valores mais elevados.  

Por outro lado, o aumento geral da feofitina (Ppt), ao contrário da clorofila, significa 

menor quantidade de magnésio disponível para a produção de fotossíntese. A proveniência 

espanhola teve valores de Ppt mais elevados que as outras proveniências, podendo 

significar que em condições de seca moderadas ou graves, pode encontrar o caminho para 

ter magnésio suficiente para a sua produção de clorofila, mantendo assim as plantas um 

estado de equilíbrio constante e com um crescimento muito lento ou "estratégias tolerantes " 

a seca de acordo com a Kozlowzski et al., (1991). 

Portanto neste estudo confirma-se que as proveniências apresentaram diferentes 

estratégias contrastantes entre elas, onde a proveniência de Ain Rami mostrou ser a 

proveniência mais sensível sob condições de seca, em especial as plantas do tratamento 

CS de acordo com os resultados da taxa de sobrevivência. 

As plantas submetidas as condições de controlo que apresentaram diferenças 

significativas entre as proveniências, como no teor relativo ou potencial de água, nas 

clorofilas, feofitina, carotenóides e no comprimento da raiz demostraram que pode ser 

devido à “proveniência específica”, e portanto a uma variação geográfica caracterizada pela 

evolução individual de cada proveniência sob diferentes condições ambientais. A diminuição 

da produção de carotenóides nos tecidos refere-se a diminuição de protecção das folhas 



das plantas favorecendo o ataque as plantas pelos insectos ou agentes externos. 

Ain Rami mostrou que a alocação de carbono foi focado principalmente no 

desenvolvimento das raízes da planta, especialmente no caso do tratamento CS, que 

apesar de os indivíduos não terem sobrevivido, desenvolveram raízes especializadas com 

uma maior eficiência na absorção de água e nutrientes. A alta taxa de LA e SLA para a 

proveniência marroquina, além de ter a maior quantidade de estômas, favoreceu a perda de 

água por evaporação e secagem das plantas enquanto contrariamente as proveniências 

espanhola e francesa como tiveram folhas mais pequenas e mais grossas, tiveram menos 

perda de água por evapotranspiração. 

As respostas realizadas pelos tratamentos submetidos a diferentes regimes de 

seca, seja CS ou SC em todas as proveniências pode ter sido devido a um processo de 

adaptação ou aclimatação das plantas obtido depois dos diferentes regimes consecutivos de 

seca e rega alternada. 


