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“Estrutura e funcionamento das raízes de sobreiro: o uso da água”  

Estimar o uso de água 
dos sobreiros ao longo 
do ano e identificar, em 

cada momento, as 
fontes de 

abastecimento de água  

Compreender as 
interações, em termos 

hídricos, entre os 
sobreiros e a vegetação 

do sobcoberto. 

Conhecer as estratégias de 
adaptação dos sobreiros às 
carências hídricas estivais – 

nomeadamente, sistema 
radicular extenso e 

profundo 



“A estrutura do sistema radicular dos sobreiros e da vegetação arbustiva” 

David et al. 2013; Caldeira et al., 2015 
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Fatores que determinam a competição pela água entre sobreiros e 
sobcoberto em dado local 

• Características do solo (profundidade, litologia) 
• Estratos que os sistemas radiculares do sobreiros e do sobcoberto ocupam,  
• Tipo de vegetação, densidades relativas e áreas foliares 

Características dos locais 

Disponibilidade 
hídrica  

Precipitação 

Potencial 
evaporativo da 

atmosfera  

Solo 

Textura 

Estrutura 

Profundidade 

 Litologia  

Rocha 
mais ou 
menos 

compacta 

Características da 
vegetação 

Densidade dos 
sobreiros 

 Densidade do 
sob coberto 



“A estrutura do sistema radicular em sobreiros  adultos”  

Cª das Lezírias – Arenosolo com camada argilosa a 9 m de profundidade 
David et al. 2013 

1º. MÉTODO DE INJEÇÃO DE AR (SOPRADOR) 

2º. Escavação 



“A estrutura do sistema radicular em sobreiros adultos”- sistema dimórfico 

Rede de raízes superficiais grossas nos 
primeiros 30 cm de solo podendo, 
sobretudo em solos mais delgados, 

estender-se muito para além dos limites 
de projeção das copas. 

RAÍZES SUPERFICIAIS 

Cª das Lezírias – Arenosolo com camada argilosa a 9 m de profundidade 



“A estrutura do sistema radicular de sobreiros adultos” - sistema dimórfico   

RAÍZES PROFUNDANTES - SINKERS 

Cª das Lezírias – Arenosolo com camada argilosa a 9 m de profundidade 



“O funcionamento do sistema radicular de sobreiros adultos” 

Cª das Lezírias – Arenosolo com camada argilosa a 9 m de profundidade 

1. INSTALAÇÃO DE SENSORES DE FLUXO DE SEIVA NO 
TRONCO E RAÍZES PARA MEDIR MOVIMENTOS 
BIDIRECCIONAIS DA ÁGUA (DO SOLO PARA A ÁRVORE E 
DA ÁRVORE PARA O SOLO). 

2. RECOLHA DE ÁGUA DE RAMINHOS DA COPA, DO SOLO A 
DIFERENTES PROFUNDIDADES, E DO LENÇOL FREÁTICO PARA 
ANÁLISE DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS: IDENTIFICANDO A FONTE 
PREVALECENTE DE ABASTECIMENTO HÍDRICO EM CADA 
MOMENTO. 



“As fontes de abastecimento de água às raízes” 

David et al. 2013 

ASSINATURA ISOTÓPICA   δ18O (%o) 

ÁGUA DO XILEMA DOS 
RAMINHOS 

ÁGUA DO SOLO SATURADO 
(FREÁTICO) 

ÁGUA DO SOLO NÃO SATURADO 

26 Junho -4,06 (0,31) a -4,50 (0,05) a 0,97 (0,33) b 

14 Agosto -4,78 (0,19) a -4,03 (0,07) a -2,49 (0,51) b 

13 Agosto -4,75 (0,15) a -4,98 (0,51) a 1,96 (0,70) b 

10 Setembro -4,84 (0,21) a -5,44 (0,46) a -1,86 (0,67) b 

USO PREDOMINANTE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (LENÇOL 
FREÁTICO) PELOS SOBREIROS EM TRANSPIRAÇÃO NO 

VERÃO, QUANDO O SOLO SUPERFICIAL SECA 



“O funcionamento do sistema radicular de sobreiros adultos: uso de água” 

Noite Dia Dia 

Água subterrânea Água subterrânea 

solo 
seco 

solo 
húmido 

solo 
húmido 

solo 
seco 

Verão Estação húmida Estação húmida 

Noite Noite 

MAXIMIZAÇÃO/OPTIMIZAÇÃO  

DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

 

 

REDISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA   
(HL-HYDRAULIC LIFT; HD- HYDRAULIC DESCENT) 

• USO DE ÁGUA DO SOLO 
SUPERFICIAL DURANTE A 
MAIOR PARTE DO ANO 
(BARRAS VERDES)  

 
• USO DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA E 
HYDRAULIC LIFT NO VERÃO 

 (BARRAS NEGRAS)  

Adaptado de David et al. 2013, Pinto et al. 2014 

verão 



É importante ter presente na Gestão do Sobcoberto 

 
 
 

 
 

 
 

 

As raízes são fundamentais na adaptação à secura:  
- ultrapassam com frequência os limites de projeção das copas para maximizar captação de recursos 
- desde que as condicionantes locais o permitam, os sobreiros enraízam em profundidade, captando 

água do solo profundo/água subterrânea,  o que permite a manutenção de um estado hídrico 
favorável , a sobrevivência durante períodos de seca e o crescimento e produtividade.  

A investigação sobre a estrutura e funcionamento dos sobreiros estudados, mostra que: 
-     o corte de raízes superficiais, que estão ligadas a raízes profundantes, desacopla os sobreiros das 

fontes de abastecimento hídrico prevalecentes no verão, fragilizando-os e tornando-os vulneráveis a 
ataques de agentes abióticos e bióticos. 

A redução da competição pelos recursos hídricos disponíveis pode ser minimizada com opções 
técnicas que não danifiquem os sobreiros e a sustentabilidade do montado: corte de matos vs 

gradagens 

Desde que explorem zonas com potenciais hídricos distintos (humidade distinta): 
-     as raízes promovem a redistribuição hidráulica no perfil do solo, com hydraulic lift no verão, 

relevante para o funcionamento do sistema montado. Este é um importante serviço prestado ao 
ecossistema. 

O aumento previsível de intensidade, duração e frequência dos períodos de seca e o aumento das ondas 
de calor tenderão a diminuir as disponibilidades hídricas que se farão sentir de forma mais imediata ao 
nível do solo e com algum atraso nas reservas de profundidade (buffer).  
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Raízes profundantes 
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