
 

  

Estará a plasticidade da resposta de 
Quercus suber à seca relacionada com 
a sua origem geográfica? 
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Contexto 
A seca é o principal fator ambiental limitante das espécies de sobreiro (Aranda et al., 2005).  Há um forte debate 
sobre o potencial de adaptação a estas novas condições ambientais, o que a nível individual envolve 
plasticidade fenotípica, e a nível populacional envolve adaptação genética ou migração. Consequentemente, é 
necessário caracterizar a variação genética adaptativa dentro das populações de sobreiro. Foram estudadas 
sete populações: MEJ (MejenEssef), FEJ (Feija), AS (Ain Snoussi), SDZ (SidiZid), JES (Djebel El Serj), KER (Kef El 
Rand) e JCH (DjebelEchaîd). 

 

Objetivo 
A seleção das espécies florestais e o estudo da sua variabilidade de comportamento em relação às principais 
alterações das condições ambientais continua a ser um grande desafio. O objetivo deste estudo foi investigar 
as respostas intraespecíficas de Quercus suber L. à variabilidade das condições de seca, a fim de determinar a 
sustentabilidade futura da floresta de sobreiros na Tunísia. 

 

Resultados 
As proveniências respondem ao stress da seca utilizando diferentes estratégias fisiológicas e bioquímicas. O 
efeito da seca foi mais notável nas populações AS, SDZ, e KER do que nas populações JCH, MEJ e FEJ. O stress 
hídrico levou a uma diminuição significativa da condutividade foliar e da condutância estomacal que a AS 
apresentou os valores mais elevados e a SDZ e KER os valores mais baixos.  AS foi mais tolerante enquanto 
SDZ e KER foram mais sensíveis às condições de seca. Além disso, o stress hídrico afetou o conteúdo solúvel 
nas folhas de todas as populações estudadas. Os maiores aumentos de hidratos de carbono solúveis foram 
observados em MEJ e AS e em oposição, os mais baixos foram registados em JES e FEJ. A maior concentração 
de prolina foi registada em MEJ e KER. 

Tema: 6 - Gestão florestal considerando a conservação de 
biodiversidade  

Posição na Mudança de Valor: I&D 
Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
A dissimilaridade de Pearson com base no método de agregação foi calculada para separar as proveniências 
em três grupos a uma distância média de 0,35. De acordo com a quantidade de variação de alguns parâmetros, 
as populações de AS foram claramente separadas do resto das populações. Esta análise permitiu-nos identificar 
as populações mais tolerantes face ao endurecimento de climas futuros, destacando AS e JCH. 
Consequentemente, a utilização de populações selecionadas que demonstraram tolerância em condições de 
défice hídrico oferece melhores garantias para o seu sucesso em programas de reflorestação e assegura uma 
adaptação dos montados de sobro ao cenário de seca previsto no nosso país. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A escolha de proveniências bem-adaptadas à seca é crucial para prevenir problemas futuros e para utilizar a 
água de uma forma mais sustentável. Assim, consideramos este tipo de estudos muito limitados e restritos. 
Recomenda-se a criação de um grande número de plantações comparativas de populações de sobreiro em 
diferentes bioclimas, seja na Tunísia ou na bacia mediterrânica, e a monitorização de diferentes parâmetros 
(morfológicos, fisiológicos, bioquímicos e genéticos). 

 

Desenvolvimentos futuros 
O estudo da capacidade de sobrevivência da floresta de sobreiro ao stress hídrico poderia melhorar o
conhecimento do potencial adaptativo desta espécie em cenários climáticos futuros. É também necessário um
estudo mais detalhado para elucidar os parâmetros anatómicos e genéticos subjacentes que são responsáveis
pelas respostas diferenciais das populações de Quercus Suber. A comparação interespecífica do comportamento 
fisiológico e a reação do género Quercus ao défice hídrico será uma ferramenta para a caracterização e seleção 
das diferentes espécies de Quercus testadas. 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


