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“A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.” 
 

Confúcio 

 

 

“Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis;  
entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las.” 
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Resumo 

O aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera tem 

provocado mudanças significativas no sistema climático à escala global, com 

consequências profundas do ponto de vista ambiental e socioeconómico. No sul da 

Europa, são esperados aumentos da temperatura média e alterações significativas na 

quantidade e variabilidade da precipitação, particularmente durante a Primavera-

Verão, conduzindo a um cenário futuro de maior evaporação e diminuição da 

disponibilidade de água no solo. Neste estudo avaliamos o comportamento 

fotoquímico do aparelho fotossintético e a acumulação de metabolitos foliares em 4 

proveniências Europeias (Gerês, noroeste de Portugal; Puebla de Lillo, León, noroeste 

de Espanha; Nuthe-Nieplitz, nordeste da Alemanha; Montes Universales, centro-leste 

de Espanha) de pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris L.) submetidas a diferentes regimes 

hídricos, de modo a inferir sob a sua capacidade de tolerância à seca. Os resultados 

demonstraram que as plantas de pinheiro-silvestre que cresceram com défice hídrico 

severo apresentaram uma redução significativa do rendimento quântico máximo e 

efetivo do PSII, da eficiência de captura de energia de excitação pelos centros de 

reação abertos de PSII, do coeficiente de extinção fotoquímico e da taxa de transporte 

de eletrões. Contudo, as plantas com proveniência do Gerês não se mostraram tão 

afetadas pelo stresse hídrico, sendo de admitir que possuem características 

anatómicas, fisiológicas e bioquímicas, não estudadas, que possibilitam uma maior 

capacidade de tolerar o défice hídrico. Em oposição, em consequência de maiores 

danos provocados pelo défice hídrico severo, as proveniências Espanholas e Alemã 

ativaram o desenvolvimento de mecanismos de defesa, incluindo o aumento da 

concentração de fenóis totais, proteínas solúveis totais e ceras epicuticulares, bem 

como o aumento da dissipação de energia em excesso por processos não radiativos, 

envolvendo o ciclo das xantofilas. Em todo o caso, este “investimento” em 

mecanismos protetores, com o dispêndio de importantes recursos energéticos, foi 

insuficiente para manter as plantas em adequado estado funcional. Assim, numa 

situação de seca severa, as plantas desenvolvidas a partir de sementes provenientes 

da população Gerês apresentam um melhor comportamento fotoquímico e metabólico, 

pelo que estes resultados poderão ser aplicados em programas de 

florestação/reflorestação. 

 

 

Palavras-chave: Alterações climáticas, ceras cuticulares, défice hídrico, fenóis, 

fluorescência da clorofila, Pinus sylvestris, proteínas solúveis, proveniência geográfica. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The higher concentration of greenhouse gases in the atmosphere has caused 

significant changes in the climate system on a global scale, with profound 

environmental and socio-economically consequences. In southern Europe, are 

expected increases of mean temperature and significant changes in the amount and 

variability of rainfall, particularly during the spring-summer, leading to a future scenario 

of higher evaporation and lower water availability in the soil. In this study, we evaluated 

the photochemical behavior of the photosynthetic apparatus and the accumulation of 

leaf metabolites in 4 European provenances (Gerês, northwest Portugal; Puebla de 

Lillo, León, northwest Spain; Nuthe-Nieplitz, northeastern Germany, Montes 

Universales, East Central Spain) of Scots pine (Pinus sylvestris L.) under different 

water regimes, in order to infer about its drought tolerance capacity. The results 

showed that the Scots pine plants that have grown with severe water deficit showed a 

significant reduction in the maximum and effective quantum yield of PSII, in the capture 

efficiency of excitation energy by open PSII reaction centres, in the photochemical 

quenching and in apparent electron transport rate. However, plants with Gerês 

provenance were much less affected by severe water stress, due to better anatomical, 

physiological and biochemical traits, not studied, which allow a greater ability to tolerate 

water deficit. In contrast, as a result of higher damage caused by water deficit, the 

Spanish and German provenances activated the development of defense mechanisms, 

including higher concentration of total phenolics, total soluble proteins and cuticular 

waxes, as well as higher excess energy dissipation by non-radiative processes, 

involving the xanthophylls cycle. In any case, this "investment" in protective 

mechanisms, with the expenditure of vast energy resources, was not enough to keep 

the plants in proper functional state. Thus, in a severe drought, plants grown from 

seeds from the Gerês population have a better photochemical and metabolic behavior, 

and thus these results can be applied in afforestation / reforestation programs. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Climate change, chlorophyll fluorescence, cuticular waxes, geographical 
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1. Introdução  

A temperatura do ar na superfície da Terra tem vindo a aumentar nas últimas 

décadas, tendo atingido um incremento médio de 0,6ºC durante os últimos 100 anos, 

mas com algumas regiões do globo a apresentarem aumentos superiores (IPCC, 2013). 

Com feito, durante o século XX, a temperatura anual na Europa aumentou cerca de 

0,8ºC, sendo o ano de 2003 particularmente marcado por um verão extremamente 

quente e seco (Andreu et al., 2007; Holst et al., 2008). A Península Ibérica não fugiu ao 

comportamento apresentado, tendo sido observado um grande aquecimento de 1980 a 

1995, acompanhado por secas intensas. Em termos gerais, durante a segunda metade 

do século XX, o clima na Península Ibérica foi de altas temperaturas e grande 

variabilidade climática (Andreu et al., 2007). Mais preocupante, é a elevada 

probabilidade que a temperatura média continue a aumentar, de uma forma mais 

acentuada, no futuro (IPCC, 2013). Em estreita associação, alguns modelos climáticos 

utilizados na Europa preveem maior frequência e duração de períodos de baixa 

precipitação, durante o verão, juntamente com o aumento da temperatura do ar (Holst et 

al., 2008). Assim, esperam-se aumentos de temperatura, alteração da precipitação e 

maior frequência de eventos climáticos extremos na Europa nas próximas décadas 

(Hereş et al., 2011). 

O clima exerce uma forte influência na distribuição geográfica das plantas através 

de limites fisiológicos específicos de temperatura e de disponibilidade de água (Andreu 

et al., 2007). A distribuição geográfica de espécies de plantas é restrita a áreas onde os 

diversos fatores históricos permitiram a sua colonização e atualmente a sítios onde as 

condições bióticas e abióticas permitem o seu crescimento e reprodução. No final do 

século XX, muitas mudanças na fenologia, crescimento, áreas de distribuição, amplitude 

ecológica, composição e dinâmica das comunidades foram observadas nos 

ecossistemas, muitas delas com relação significativa com as alterações climáticas, 

sendo provável uma grande alteração na vegetação e transformações profundas das 

paisagens à escala regional (Hereş et al., 2011; Michelot et al., 2012; Wu et al., 2012). 

Vários esforços têm sido feitos com o objetivo de prever os impactes que as 

alterações climáticas têm na distribuição das espécies. Um bom exemplo é o da 

distribuição atual de pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris L.) que está a mudar 

profundamente, sendo expectável uma alteração relevante na dinâmica das populações 

nos limites da sua distribuição (Matías e Jump, 2012). Neste particular, as populações 

de pinheiro-silvestre da Península Ibérica são particularmente bons modelos para 
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estudar os efeitos do aumento da aridez prevista pelos modelos climáticos (Hereş et al., 

2011). Com efeito, algumas previsões apontam a Espanha como uma das regiões do 

globo com mais perdas de espécies no futuro, incluindo pinheiro-silvestre, (Andreu et 

al., 2007), e um dos grandes responsáveis será o agravamento de fenómenos de seca, 

a atestar pela estreita associação entre a mortalidade de árvores de pinheiro-silvestre e 

os episódios de seca intensa durante o verão, entretanto verificados (Hereş et al., 

2011). 

No contexto de um clima em acentuada mudança, abrem-se novas linhas de 

trabalho para a comunidade científica, no sentido de investigar as respostas do 

crescimento de espécies que aconteceram nas passadas variações climáticas, de modo 

a permitir antecipar a vulnerabilidade de cada espécie às futuras alterações do clima 

(Michelot et al., 2012) e por forma a avaliar onde os fenómenos de seca irão ocorrer 

com mais intensidade e se a floresta atual pode adaptar-se a essas condições (Sabaté 

et al., 2002). De facto, a capacidade de adaptação das espécies florestais ao aumento 

da variabilidade do clima é um pré-requisito para a sobrevivência sob condições mais 

adversas no futuro. Neste contexto, torna-se imperioso melhorar significativamente a 

eficiência do uso da água nas florestas, o que pode ser conseguido através de técnicas 

de gestão florestal mais eficientes, entre as quais melhores condições de aclimatização 

das plantas, desde a fase de viveiro até à instalação no local definitivo (Correia et al., 

2014b), pela redução da evaporação e aumentos da infiltração e da retenção de água 

no solo (Correia et al., 2014b; Sabaté et al., 2002), pela redução da densidade de 

árvores (Wu et al., 2012), bem como pela seleção de genótipos mais resistentes ao 

défice hídrico (Correia et al., 2014b;. Wu et al., 2012). Neste último aspeto particular, 

tema principal deste trabalho, há evidências de consideráveis diferenças genotípicas na 

eficiência do uso da água pelas plantas, estando muitas vezes correlacionadas com as 

condições do local de origem dessas plantas (Palmroth et al., 1999). Assim, este 

trabalho tem como objetivos avaliar os efeitos do défice hídrico na fisiologia de plantas 

jovens de quatro proveniências Europeias de pinheiro-silvestre, nomeadamente o 

impacto sobre o comportamento fotoquímico do aparelho fotossintético, o grau de 

stresse oxidativo e a capacidade de desenvolvimento de mecanismos de proteção, de 

curto prazo, de natureza bioquímica. 
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2. Distribuição e principais características de Pinus sylvestris  

O pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris L.), também conhecido por pinheiro-da-Escócia, 

pinheiro-de-Riga, pinheiro-da-Flandres ou pinheiro-de-casquinha, é uma das espécies de 

árvores com maior distribuição na terra (Hereş et al., 2011). Esta espécie tem a maior 

distribuição geográfica das espécies da família Pinacea, sendo uma das árvores mais 

abundantes na Europa e também uma das mais difundidas espécies de coníferas na 

Terra (Cregg e Zhang, 2001; Matías e Jump, 2012). Tem uma distribuição muito ampla 

que se estende praticamente por toda a largura da Eurásia, conjunto da Europa e Ásia 

(Matías e Jump, 2012). É muito comum e distribuída na Europa, chegando ao círculo 

polar ártico no seu limite norte na Noruega, Finlândia e Suécia, e estendendo-se para o 

sul para o noroeste de Espanha. No Este chega tão longe como 141º E, chegando 

mesmo a sua distribuição a tocar o oceano Pacífico (James et al., 1994). Ao todo, esta 

espécie tem um alcance longitudinal de cerca de 14000 km (Cregg e Zhang, 2001). Na 

escala de altitude ocorre a partir do nível do mar até 1000 m, no norte da sua 

distribuição, enquanto que no sul ocorre de 1200 a 2600 m. Esta vasta gama de 

distribuição abrange um enorme conjunto de condições climáticas que Pinus sylvestris é 

capaz de tolerar, desde os severos invernos frios do norte da Sibéria até ao clima 

mediterrâneo do sul da Espanha, e também do clima húmido oceânico da costa oeste da 

Escócia até ao clima continental seco da Europa Central e da Ásia (Matías e Jump, 

2012). 

Na Europa conseguimos encontrar várias raças geográficas distinguíveis e 

variedades de Pinus sylvestris (Luoma, 1997). A história da espécie na Europa sugere 

que a temperatura condiciona fortemente os limites da sua distribuição. Durante a 

glaciação há 13000 anos atrás, os dados de pólen sugerem que ocupava apenas partes 

do sul da Europa e depois que migrou para o norte, chegando à Finlândia, à medida que 

o aquecimento acontecia. Depois do “optimum” climático (6000 anos atrás), o 

arrefecimento começou e as percentagens de pólen de Pinus diminuíram no norte da 

Finlândia (James et al., 1994). A sua presença na Europa é conhecida desde o terciário 

e a sua área de distribuição sofreu mudanças de latitude e altitude durante os ciclos 

glaciares e interglaciares do pleistoceno (quaternário) e ainda continua a mudar (Matías 

e Jump, 2012). Assim, a distribuição do pinheiro-silvestre é essencialmente limitada por 

baixas temperaturas, no seu limite norte, e por uma combinação de alta temperatura e 

seca no verão, no seu limite sul. Consequentemente, é razoável prever que o aumento 
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da temperatura média pode causar alterações significativas para o desempenho da atual 

distribuição das suas populações (Matías e Jump, 2012). 

As espécies de árvores perenes coníferas, como Pinus sylvestris, têm uma vasta 

oportunidade para se ajustarem fisiologicamente às condições ambientais, uma vez que são 

espécies com vida longa, as suas folhas na forma de agulhas (acículas) podem ser 

fotossinteticamente ativas durante quase todo o ano, inclusive no inverno (Michelot et al., 

2012), porque a fotossíntese não cessa até a temperatura cair por volta dos -7ºC (Jach e 

Ceulemans, 2000) e as suas acículas são mantidas por muitos anos (Jach e Ceulemans, 

2000).  

As folhas de Pinus sylvestris têm forma de agulhas e tipicamente numa folha 

apresentam-se duas agulhas juntas pela base. As agulhas numa secção transversal exibem 

uma forma semicircular como podemos ver na figura 1. Cada agulha tem dois feixes 

vasculares rodeados por uma bainha comum. Isto é bastante incomum pois normalmente as 

bainhas são individuais. A cutícula cobre a epiderme e a hipoderme tem paredes de células 

fortemente engrossadas. O mesófilo presente é monomórfico e em cada agulha há vários 

canais resiníferos distribuídos mais ou menos simetricamente e de forma equidistante, 

próximos da superfície abaxial da agulha. Na parte média da agulha, o vaso vascular fica 

fortemente subdividido por uma banda parenquimática, que é de várias linhas celulares. As 

suas células tornam-se mais tarde lenhificadas, podendo ser distinguidas dos traqueídeos 

apenas por terem um tamanho maior. Nesta região, duas vertentes distintas vasculares 

podem ser vistas, as quais ainda estão rodeadas por uma bainha comum com tiras de 

Caspary. Na maior parte basal e nas partes mais distais este parênquima está ausente. O 

feixe vascular não é subdividido nessas regiões (Dörken e Stützel, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Seção transversal da folha de P. sylvestris. Coloração: carmim aluminado e verde de 

iodo. Legenda: a – epiderme; b – estoma profundo; c – hipoderme; d – canal resinífero; e – mesófilo 

clorofilino pregueado; f – endoderme; g – tecido de transfusão; h – xilema; i – floema. 



Distribuição e principais características de Pinus sylvestris - Dissertação de Mestrado 
__________________________________________________________________________ 

 

20 
 

As folhas de Pinus sylvestris apresentam uma longa duração, característica que confere 

à espécie vantagens competitivas em ambientes pobres em recursos. No entanto, a folha de 

vida mais longa tem custos maiores de construção e manutenção, atendendo à necessidade 

de maior investimento em componentes estruturais para resistir à herbívoria, a tensões 

mecânicas de vento, ao pisoteio e à formação de gelo. Como resultado, a folha típica de 

longa duração tem uma baixa área foliar específica, reduzindo a quantidade de luz captada 

por carbono investido e, consequentemente, reduzindo a taxa potencial de crescimento. 

Além disso, a capacidade fotossintética de uma folha de longa duração é menor porque 

investe uma grande parcela de azoto em estruturas não fotossintéticas, na defesa e em 

compostos estruturais (Hjelm e Õgren, 2004).  

O pinheiro-silvestre cresce em várias zonas climáticas, tanto em solos ricos em húmus, 

bem como em solos pobres em nutrientes, sobrevivendo assim numa ampla variação de 

condições ambientais. A regulação do metabolismo e a alta plasticidade do seu sistema 

radicular permite o seu crescimento em regiões áridas. No entanto, para o seu crescimento 

normal e para atingir boa produção, o pinheiro-silvestre é exigente quanto à composição 

qualitativa e quantitativa de nutrientes (Mandre et al., 2010). Por outro lado, há estudos que 

sugerem que algumas espécies de coníferas podem ser particularmente vulneráveis à seca, 

o que pode conduzir ao seu declínio na bacia do mediterrâneo e em outras partes do 

mundo. Como a Península Ibérica representa o limite sudoeste da distribuição desta 

espécie, podemos aqui encontrar algumas das suas populações com menor quantidade de 

água disponível. Devido à regulação eficiente do controlo estomático para prevenir a perda 

de água, o pinheiro-silvestre é considerada como uma espécie relativamente resistente á 

seca. Apesar disto, já foi reportado que a seca provocou a mortalidade de algumas 

populações de Pinus sylvestris nas últimas décadas, particularmente em direção ao extremo 

sul da sua distribuição (Hereş et al., 2011). 

O pinheiro-silvestre é uma espécie muito valiosa, tanto do ponto de vista ecológico como 

económico. Do ponto de vista ecológico, é o único pinheiro nativo do norte da Europa. É 

uma espécie-chave para muitos ecossistemas, como florestas da Escócia ou florestas 

montanhosas do Mediterrâneo e suporta muitas espécies de líquenes, musgos, fungos e 

insetos (Matías e Jump, 2012). É a componente principal da linha de árvore natural na 

Escócia, no noroeste da Rússia e em algumas partes da Escandinávia (James et al., 1994). 

A importância das florestas de Pinus para a conservação reflete-se na sua inclusão em pelo 

menos 64 tipos de habitats no âmbito da Rede Natura 2000. Na América do Norte, o 

pinheiro-silvestre é muito plantado para o uso exótico para a conservação do sistema 

florestal, sendo utilizado como quebra-ventos e para funcionar também como uma barreira 

viva contra a neve. Também é plantado como ornamental e para árvores de Natal (Cregg e 
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Zhang, 2001). Do ponto de vista económico, esta espécie é encontrada em todos os 

Estados membros da União Europeia, onde constitui cerca de 20% da área florestal 

comercial e é importante como uma espécie produtora de madeira, especialmente nos 

países nórdicos. Com base na vasta importância de Pinus sylvestris sob a perspetiva da 

biodiversidade, para a economia e para a gestão da conservação de florestas, esta espécie 

tornou-se uma das espécies de árvores mais bem estudadas, com mais de 12000 artigos 

publicados durante a última década (Matías e Jump, 2012).  
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3. Efeitos do défice hídrico e mecanismos de defesa 

O défice hídrico é, em muitos locais do mundo, um dos fatores abióticos que mais 

limita o crescimento vegetal e, por isso, o crescimento e produtividade das florestas 

(Lambers et al., 2008). À medida que o défice avança, o conteúdo de água nas plantas 

diminui, conduzindo à perda de turgescência celular (Taiz et al., 2006) e, em 

consequência, à redução da divisão e expansão celulares (Farooq et al., 2009; Swidrak 

et al., 2011). Como corolário, a área foliar é mais reduzida e eventualmente diminuída 

pelo agravamento da senescência e posterior abscisão das folhas (Bacelar et al.,2007). 

O número de folhas pode ainda ser reduzido tendo em conta o menor número e taxa de 

crescimento dos ramos (Taiz et al., 2006). Ora, estas respostas limitam a área 

fotossinteticamente ativa, contribuindo para a redução da taxa fotossintética global das 

plantas (Farooq et al., 2012). Por outro lado, pelas mesmas razões é reduzido o 

crescimento em altura, bem como o crescimento radial, traduzido em anéis de 

crescimento mais estreitos e menor área da secção transversal do alburno funcional 

(Andreu et al., 2007; Sterck et al., 2007). Pelo exposto, é de esperar uma boa relação 

entre as consequências negativas no crescimento radial, área foliar e reservas de 

carbono e os declínios a longo prazo no crescimento das árvores induzida pela seca 

(Hereş et al., 2011) e, eventualmente, nos casos mais severos, à mortalidade maciça de 

árvores (Matías e Jump, 2012) e inclusive à alteração da área de distribuição de 

espécies (Michelot et al., 2012).  

Com o agravamento do estado hídrico das plantas, uma consequência inevitável 

será regular (isto é, diminuir) a abertura dos estomas, de forma a diminuir a taxa de 

transpiração (Flexas et al., 2004), o que pode ser conseguida por mecanismo 

hidropassivo ou hidroativo, mediado pelo ácido abscísico (Arve et al., 2011). Apesar de 

proteger as plantas contra a perda de água, esta resposta conduz à diminuição da 

entrada de CO2 para o mesófilo clorofilino, com consequências negativas para a taxa de 

fotossíntese (Bosabalidis et al., 2002). Mais, ainda para reduzir a difusão da água, a 

compactação do mesófilo aumenta em condições de seca, diminuindo o fornecimento de 

CO2 para o interior dos cloroplastos (Tomás et al., 2013), pelo que se verifica uma dupla 

limitação para a fotossíntese, via condutância estomática (gs) e via condutância do 

mesófilo (gm). Para além das condicionantes anatómicas, particularmente em situações 

de stresse severo, a condutância do mesófilo pode ainda ser reduzida por alterações 

biomecânicas ou bioquímicas, envolvendo as proteínas estruturais dos canais de água, 

as aquaporinas (Perez et al., 2014). 
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Para além das limitações referidas anteriormente, predominantes sob défice hídrico 

moderado, podem ocorrer, sob stresse severo, importantes limitações bioquímicas para a 

fotossíntese, envolvendo alterações no interior dos cloroplastos. Assim, numa situação de 

seca severa e elevada intensidade de radiação, a capacidade de utilização de radiação é 

reduzida, e o excesso de energia de excitação provocará danos no aparelho 

fotossintético, causando fotoinibição dinâmica ou, nos casos mais graves, fotoinibição 

crónica (Sofo et al., 2008). O decréscimo da taxa fotossintética (A) em condições de 

défice hídrico pode estar também associado ao aumento da taxa de fotorrespiração, 

tendo em conta que com a redução da abertura dos estomas, a concentração interna de 

O2 aumenta em relação à de CO2, aumentando a atividade oxigenase da Rubisco em 

detrimento da fixação de CO2 (Ghannoum, 2009). Por outro lado, há também evidências 

que o stresse severo pode provocar inibição da atividade da Rubisco e de outras enzimas 

do metabolismo do carbono (Farooq et al., 2012; Reddy et al., 2004), reduzir a 

concentração de pigmentos fotossintéticos (Guerfel et al., 2009, Mandre et al., 2010) e 

alterar as reações luminosas da fotossíntese (Flexas et al., 2012). De facto, alguns 

estudos revelam decréscimos do rendimento quântico máximo e efectivo do fotossistema 

II (PSII), da eficiência de captura de energia de excitação pelos centros de reação 

abertos de PSII, do coeficiente de extinção fotoquímico e da taxa de transporte de 

electrões (Boughalleb et al., 2011; Sofo, 2011; Guerfel et al., 2009). Em outras situações, 

a acumulação de açúcares nas folhas pode também contribuir para a redução da 

fotossíntese por um processo de feed-back negativo (Paul et al., 2003). Em consequência 

das alterações em A e gs, a eficiência intrínseca do uso da água (WUE; A/gs) pode ser 

afetada pela disponibilidade de água. Nos casos mais ligeiros de stresse, WUE aumenta, 

mas pode diminuir nas situações mais severas de stresse (Bacelar et al., 2007; Grossiord 

et al., 2013). 

Em situações de défice hídrico também é afetada a absorção de nutrientes do solo, 

atendendo a que a força motriz para o processo é a taxa de transpiração. Alterações 

induzidas pelo défice hídrico em enzimas envolvidas na assimilação dos nutrientes 

condicionam igualmente a absorção de nutrientes (Farooq et al., 2012). De igual modo, a 

síntese proteica é afetada em situação de stresse, bem como a atividade de importantes 

enzimas, como a nitrato redutase (Salisbury et al., 1992), envolvida no metabolismo do 

azoto, e a fenilalanina amónia liase, enzima fundamental na síntese de compostos 

fenólicos (Gholizadeh et al., 2011). 

Quando a energia de excitação supera a utilizada na fotossíntese e na 

fotorrespiração e a dissipada na forma térmica, o excesso de poder redutor pode resultar 

na formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) (Connor et al., 2005). Se em 
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situações de stresse ligeiro ou moderado, dependendo das espécies, o incremento de 

ROS pode ser contrariado pelo aumento da concentração de antioxidantes, enzimáticos 

(ex: catalase, ascorbato peroxidase, superóxido dismutase, glutationa redutase, etc.) e 

não enzimáticos (ex: compostos fenólicos, vitaminas C e E, carotenóides, glutationa, 

prolina, etc.), em stresse severo o balanço pode ser favorável aos ROS, que se 

acumulam e induzem stresse oxidativo (Farooq et al., 2012), conduzindo a danos nos 

lípidos, proteínas, pigmentos e ácidos nucleicos (Bacelar et al., 2007; Farooq et al., 2009; 

Guerfel et al., 2009). 

Com solo seco e com baixa humidade atmosférica, a taxa de transpiração supera 

largamente a capacidade de transporte da água, aumentando a suscetibilidade à 

cavitação, fenómeno particularmente relevante em espécies florestais, podendo contribuir 

para aumentar a resistência hidráulica e conduzir ao bloqueio do transporte da água 

(Fernández et al., 2014). 

Para contrariar os efeitos negativos promovidos pelo défice hídrico, apresentados 

anteriormente, as plantas respondem, dependendo do genótipo, com alterações de 

importantes características morfológicas, anatómicas, fisiológicas e bioquímicas inseridas 

em mecanismos de evitar e/ou tolerar o stresse (Connor et al., 2005; Fernández et al., 

2014).Neste particular, o pinheiro-silvestre é uma espécie dotada de elevada plasticidade 

fenotípica (Kuchma e Finkeldey, 2011). Contudo, a ativação dessas respostas faz-se à 

custa da diminuição da capacidade produtiva, atendendo ao dispêndio de importantes 

recursos energéticos. 

Entre os mecanismos para evitar o stresse, incluem-se um maior investimento na 

razão parte radicular / parte aérea, de modo a extrair mais água do solo e a diminuir as 

perdas de água para a atmosfera (Xiloyannis et al., 1999). Este último aspeto pode ser 

conseguido através de menos folhas e folhas de menor tamanho e em posição mais 

vertical, com maior compactação do parênquima clorofilino, com maior espessura das 

folhas, com um maior investimento na camada cuticular e de tricomas, com diminuição da 

abertura (e eventual fecho pontual em situações críticas) dos estomas e presença de 

estomas em maior número, de menor tamanho e apenas localizados na página abaxial 

(Bacelar et al., 2004; Connor et al., 2005; Bosabalidis et al., 2002; Boughalleb et al., 

2011). Por outro lado, é também importante tornar o sistema de transporte de água mais 

funcional, tornando-o menos suscetível ao fenómeno de cavitação, o que pode ser 

conseguido com maior densidade de vasos xilémicos e menor diâmetro dos vasos 

(Bacelar et al.,2007; Dichio et al., 2013). 

Ao nível dos mecanismos de tolerância, é importante considerar o papel importante 

da acumulação de vários tipos de solutos (sais minerais, açúcares solúveis, açúcares-
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álcool, ácidos orgânicos, aminoácidos, etc.), de forma a diminuir o potencial osmótico e, 

desta maneira, possibilitar a manutenção de um nível adequado de pressão de 

turgescência nas células e o movimento de água (Zhang et al., 1999; Chaves et al., 

2009). Por outro lado, a modificação da elasticidade/rigidez das paredes celulares é 

também relevante para lidar com situações de défice hídrico (Sofo et al., 2007; Muñoz et 

al., 1993).  

Finalmente, importa destacar o papel das aquaporinas na defesa contra o défice 

hídrico, apesar de não haver um padrão geral na expressão de genes das aquaporinas, 

atendendo a que, em situações de stresse, a expressão de alguns genes foi regulada 

negativamente, enquanto que a expressão de outros foi regulada positivamente. 

Contudo, pensa-se que em ambas as situações pode haver vantagens para as plantas, já 

que a regulação negativa reduz a permeabilidade celular e pode contribuir para conservar 

água durante períodos de stresse (Secchi et al., 2007a; Secchi et al., 2007b), enquanto 

que a regulação positiva permite aumentar a permeabilidade das membranas quando a 

água está menos disponível (Yamada et al., 1997), uma forma de manter a condutividade 

hidráulica e a taxa de transpiração (Sade et al., 2010). 
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4. Material e métodos 

4.1. Localização, caracterização do ensaio experimental e material vegetal 

 O ensaio experimental foi conduzido durante 37 dias numa estufa do Campus da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real (41°19’N, 7°44’W, 

450 m de altitude). Utilizou-se como material vegetal plantas envasadas de pinheiro 

silvestre (Pinus sylvestris L.) com 20 meses de idade, provenientes de 4 regiões 

Europeias (Gerês, noroeste de Portugal, G; Puebla de Lillo, León, noroeste de Espanha, 

PL; Montes Universales, centro-leste de Espanha, MU; Nuthe–Nieplitz, nordeste da 

Alemanha, A).  

 Os tratamentos de disponibilidade de água investigados incluíram plantas bem 

hidratadas, permanentemente à capacidade de campo (tratamento C), plantas 

submetidas a défice hídrico moderado (tratamento DM), em que se aplicou durante o 

período experimental 50% da água aplicada ao tratamento C, e plantas sujeitas a défice 

hídrico severo (tratamento DS), em que não se adicionou água durante o período 

experimental. 

 

4.2. Fluorescência da clorofila a 

Os parâmetros de fluorescência da clorofila a foram medidos em 5 plantas por 

tratamento com um fluorímetro PAM (FMS 2, Hansatech Instruments, Norfolk, UK), 

como descrito por Öquist e Wass (1988), 27 e 37 dias após a imposição dos regimes 

hídricos. Previamente, adaptou-se um conjunto de acículas ao escuro durante 30 

minutos. Depois deste período, mediu-se a fluorescência basal (F0) quando todos os 

centros de reação do fotossistema II (PSII) estavam abertos, usando um pulso de luz de 

baixa intensidade. A fluorescência máxima (Fm) foi medida quando todos os centros de 

reação do PSII estavam fechados durante um pulso de luz saturada (pulso de 0,7 s de 

15000 µmol m–2 s–1 de luz branca). A diferença entre estes dois níveis (Fm-F0), dá-nos a 

fluorescência variável (Fv). O rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm) foi calculado 

como Fv/Fm = (Fm-F0)/Fm (Krause e Weis, 1991). De seguida, em acículas expostas à 

luz, aumentou-se a luz actínica de um fluxo de fotões de 300 para 1500 µmol m–2s–1. 

Depois de 20 segundos de exposição a cada irradiância, foi medida a fluorescência no 

equilíbrio (Fs) por 2,5 segundos, seguindo-se uma exposição a luz saturada (15000 

µmol m–2s–1) por 0,7 segundos para calcular o F’m. Para determinar o F’0 ensombrou-se 

a amostra de folhas por 5 segundos com uma fonte de luz vermelho-longínquo. Estes 
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parâmetros foram usados para determinar o “quenching” fotoquímico (qP = (F’m-Fs)/(F’m-

F’0), o “quenching” não-fotoquímico (qN=1- F’v/Fv), e o rendimento quântico efectivo do 

PSII (ΦPSII =ΔF/F’m = (F’m-Fs)/F’m) (Bilger e Schreiber, 1986; Genty et al. 1989). A taxa 

de transferência de eletrões (ETR = (ΔF/F’m) x PPFD x 0.5 x 0.84) foi calculada de 

acordo com Krall e Edwards (1993).  

 

4.3. Pigmentos fotossintéticos e metabolitos 

Para a quantificação de clorofilas e carotenóides, o material vegetal foi sujeito a 

um tratamento com acetona a 80 % (v/v). A quantificação das clorofilas a e b foi feita de 

acordo com Arnon (1949) e Sesták et al. (1971) e a leitura das absorvâncias dos 

extratos foi feita para comprimento de onda de máxima absorção das clorofilas a (λ= 

663 nm) e b (λ= 645 nm) em acetona a 80 %. A quantificação de carotenóides (Car) foi 

feita de acordo com Lichtenthaler (1987) e a leitura das absorvâncias dos extratos foi 

feita para comprimento de onda de máxima absorção dos carotenóides (λ= 470 nm).  

A concentração de fenóis totais foi determinada seguindo uma adaptação do 

método de Folin-Ciocalteu (Singleton e Rossi, 1965). Retirou-se 200 µl do extrato usado 

na determinação dos pigmentos fotossintéticos e adicionou-se 1 ml de reagente Folin-

Ciocalteu. A leitura das absorvâncias dos extratos foi feita a λ= 765 nm. 

Para a extração dos açúcares solúveis (SS) os discos foram colocados em 10 ml 

de etanol a 80 % (v/v), durante 1 hora a 80ºC, posteriormente separou-se a fase líquida 

da fase sólida. A sua quantificação foi feita pelo método colorimétrico de antrona de 

acordo com um procedimento adaptado de Irigoyen et al. (1992). A extração de amido 

(St) foi feita a partir da mesma fase sólida, o disco foliar foi colocado em 5 ml de ácido 

perclórico a 30 % (v/v), durante 1 hora a 60ºC. A quantificação de amido foi feita pelo 

método de antrona de acordo com um procedimento adaptado de Osaki et al. (1991). 

Para ambos foi usado como padrão a glucose. A leitura das absorvâncias dos extratos 

foi feita a comprimentos de onda de máxima absorção dos açúcares solúveis (λ= 625 

nm).  

A quantificação do teor de proteínas solúveis totais foi feita segundo um 

procedimento adaptado de Bradford (1976). Os discos foliares foram homogeneizados 

num almofariz com um meio de extração que continha tampão fosfato (pH 7.5) 50 mM, 

ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 0,1 mM, fenil-metil sulfonil fluoridro (PMSF) 100 

µM e polivinilpirrolidona (PVP) 2 % (v/v). De seguida o homogeneizado foi a centrifugar 

a 15000 rpm durante 30 min a 4ºC. Retirou-se 100 µl de extrato ao qual se adicionou 1 
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ml de reagente de Coomassie. Deixou-se a mistura a reagir durante 15 min e leu-se a 

absorvância a λ= 595 nm. Foi usado como padrão a albumina de soro bovino (BSA). 

 

4.4. Indicadores de stresse oxidativo 

A quantificação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foi 

determinada espetrofotometricamente segundo os métodos de Heath & Packer (1968) e 

adaptações de Costa et al. (2002). 

 

4.5. Ceras cuticulares solúveis 

A quantificação de ceras cuticulares (epi- e intracuticulares) solúveis foi realizada 

segundo o método descrito por Hamilton (1995).  

 

4.6. Análise estatística 

 A análise estatística dos dados foi efetuada no programa SuperANOVA (Abacus 

Concepts Inc., EUA). O efeito dos tratamentos foi testado mediante análise de variância 

(ANOVA) e a separação de médias foi efetuada pelo teste de Tukey.
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5. Resultados e discussão 

 

A análise da componente fotoquímica dos cloroplastos apresentada no Quadro 1 

revela que nos primeiros 27 dias do estudo não se verificaram diferenças significativas 

entre as proveniências e tratamentos estudados, denotando uma boa estabilidade da 

componente luminosa da fotossíntese de todas as populações de pinheiro-silvestre em 

resposta ao défice hídrico. Estes resultados deverão estar relacionados com a baixa 

intensidade de luz (não superior a 300 μmol m
-2

s
-1
) na estufa e com o eficaz controlo 

interno da temperatura em torno dos 25ºC. É de crer que em condições de 

crescimento típicas de clima mediterrâneo, com intensidade de radiação e temperatura 

elevadas, os efeitos do défice hídrico na componente fotoquímica da fotossíntese se 

começassem a fazer sentir mais precocemente. 

Em contraste, passados 10 dias de exposição ao défice hídrico induzido, foram 

analisadas novas amostras, sendo já visível profundas alterações na situação de 

défice hídrico severo, enquanto que as plantas submetidas a stresse moderado 

continuavam a apresentar comportamento fotoquímico similar ao das plantas controlo 

(Quadro 2). Com efeito, as plantas em stresse severo apresentavam reduções 

significativas dos valores de Fv/Fm , ΦPSII, F’v/F’m, qP (somente em relação às 

plantas controlo) e ETR, e aumento substancial de qN em relação às plantas bem 

irrigadas. Por outro lado, é visível que o efeito Proveniência evidencia alterações em 

relação à amostragem anterior, com as plantas oriundas do Gerês a apresentarem 

maiores valores de ΦPSII e ETR relativamente às plantas provenientes de sementes 

de Montes Universales. É também evidente uma interação significativa Proveniência x 

Regime hídrico em quatro das seis variáveis apresentadas, com as reduções de 

Fv/Fm, ΦPSII, F’v/F’m e ETR sob défice hídrico severo a serem claramente de menor 

relevância na proveniência Portuguesa relativamente às reduções verificadas nas 

proveniências estrangeiras, o que sugere que os efeitos do défice hídrico, sob as 

presentes condições experimentais, são de menor intensidade na proveniência Gerês. 

Torna-se, assim, claro que as plantas desta origem geográfica deverão apresentar 

mecanismos de defesa mais eficientes contra o défice hídrico, possibilitando uma 

melhor performance do fotossistema II e um menor grau de fotoinibição. 

Os estudos realizados por Mena-Petite et al. (2000) em Pinus radiata 

permitiram chegar a conclusões similares, evidenciando que a seca causa uma 

significativa diminuição na razão Fv/Fm, sendo essa diminuição ainda mais 
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significativa em plantas que já foram expostas a fenómenos de chuvas ácidas. A 

diminuição de Fv/Fm esteve associada a um aumento da fluorescência mínima (F0), 

tendo sido menos visível novamente na proveniência do Gerês, onde se verificou um 

ligeiro aumento (resultados não apresentados). O nível da fluorescência mínima (F0) é 

afetado por stresses ambientais que causam alterações estruturais nos níveis de 

pigmentos e na estrutura no PSII ou quando a transferência dos pigmentos antena 

para os centros de reação é impedida (Bolharnordenkampe et al., 1989). Também 

Varone et al. (2012) referem que o transporte de eletrões (ETR) sofre uma diminuição 

durante o stresse hídrico em Olea e Rhamnu, e ainda, mas com menos evidência, em 

Cneorum. Varone et al. (2012) dizem ainda que depois de começar a regar novamente 

as plantas, estas recuperam parcialmente deste decréscimo. Do mesmo modo, 

Baquedano e Castillo (2006), em Quercus coccifera e Quercus ilex, chegaram a 

resultados semelhantes aos obtidos neste estudo, salientando que a queda na 

eficiência quântica efetiva do PSII (ΦPSII) foi explicada com o decréscimo simultâneo 

de quenching fotoquímico (qP) e da eficiência fotoquímica dos centros de reação 

abertos do PSII (F’v/F’m), estando também associado com o aumento da eficiência 

não fotoquímica (qN). Este aumento de qN, conjugado com a variação das outras 5 

variáveis apresentadas, significa que o aumento da dissipação de energia na forma 

térmica, mecanismo protetor envolvendo o ciclo das xantofilas, não foi suficiente para 

evitar a existência de problemas no funcionamento do fotossistema II. Entretanto, 

Flexas et al. (2001) encontraram uma correlação entre F’v/F’m e o número de centros 

funcionais do PSII, de maneira que o decréscimo de 40% a 50% destes centros 

funcionais significava um decréscimo de F’v/F’m de 0,6 a 0,7. Analisando os valores 

que obtivemos em F’v/F’m e a diferença entre as plantas controlo e as plantas em 

défice hídrico severo, podemos afirmar que devido ao stresse hídrico severo mais de 

50% destes centros de reação devem estar fotoinibidos. Baquedano e Castillo (2006) 

afirmam que a função principal destes centros de reação inativos é proteger os 

restantes centros de reação, uma vez que estes centros inativos têm a capacidade de 

dissipar a energia de forma não fotoquímica (qN). 
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Quadro 1 - Rendimento quântico máximo (Fv/Fm) e efetivo (ΦPSII) do PSII, eficiência de 
captação de energia pelos centros de reação abertos do PSII (Fv/’Fm’), quenching fotoquímico 

(qP) e não fotoquímico (qN) e taxa de transporte de eletrões (ETR, μmol e
-  

m
-2 

s
-1

), em agulhas 
de Pinus sylvestris, 27 dias após a imposição dos regimes hídricos. 

 

 Fv/Fm ɸPSII F’v/F’m qP qN ETR 

Proveniência (Pv)       

Alemanha (A) 0,815  0,345  0,575  0,598  0,767 43,4 

Portugal (P) 0,802  0,298 0,565  0,533 0,785 37,6 

Espanha1 (MU) 0,832  0,329  0,571  0,578  0,689 41,5 

Espanha2 (PL) 0,815 0,311  0,536  0,584  0,741  39,2  

Regime hídrico (Rh)       

DS 0,811  0,311 0,557  0,560 0,730 39,2 

DM 0,805 0,313 0,546  0,574 0,782 39,4 

C 0,832  0,341  0,586  0,586 0,726  43,0  

Pv x Rh       

A DS 0,805 0,338 0,582 0,578 0,788 42,6 

A DM 0,803 0,307  0,564 0,545 0,771 38,7 

A C 0,836 0,389  0,580 0,672  0,744  49,0  

P DS 0,795  0,271 0,602 0,455 0,792 34,2 

P DM 0,776  0,298 0,528 0,567  0,790 37,6 

P C 0,835  0,326  0,565 0,578  0,774 41,1  

MU DS 0,838  0,324 0,540 0,590  0,643 40,8 

MU DM 0,843  0,356  0,587 0,608 0,787 44,8 

MU C 0,808  0,301  0,591 0,521  0,619  37,9  

PL DS 0,808  0,312 0,504 0,616 0,698 39,3 

PL DM 0,799  0,290  0,507 0,577 0,778 36,6 

PL C 0,845  0,338  0,618 0,551  0,746  42,6  

Valor de P       

Pv 0,653 0,247 0,693 0,314 0,128 0,247 

Rh 0,368 0,358 0,250 0,802 0,238 0,358 

Pv x Rh 0,701  0,401 0,346 0,100 

 

0,640  

 

0,401 
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Quadro 2 - Rendimento quântico máximo (Fv/Fm) e efetivo (ΦPSII) do PSII, eficiência de 
captação de energia pelos centros de reação abertos do PSII (Fv/’Fm’), quenching fotoquímico 

(qP) e não fotoquímico (qN) e taxa de transporte de eletrões (ETR, μmol e
-  

m
-2 

s
-1

), em agulhas 
de Pinus sylvestris, 37 dias após a imposição dos regimes hídricos. Médias com letras comuns 
não são significativamente diferentes a P>0,05. 

 

 Fv/Fm ɸPSII F’v/F’m qP qN ETR 

Proveniência (Pv)       

Alemanha (A) 0,752 0,286 ab 0,501 b 0,553 0,682 36,0 ab 

Portugal (P) 0,841 0,313 a 0,563 a 0,554 0,769 39,4 a 

Espanha1 (MU) 0,777 0,252 b 0,497 b 0,502 0,723 31,8 b 

Espanha2 (PL) 0,783 0,273 ab 0,500 b 0,545 0,758 34,4 ab  

Regime hídrico (Rh)       

DS 0,652 b 0,174 b 0,351 b 0,495 b 0,788 a 21,9 b 

DM 0,849 a 0,321 a 0,572 a 0,559 ab 0,727 ab 40,5 a 

C 0,860 a  0,347 a 0,618 a 0,565 a 0,688 b 43,8 a 

Pv x Rh       

A DS 0,527 0,133 0,276 0,476 0,738 16,7 

A DM 0,859 0,345 0,589 0,586 0,667 43,5 

A C 0,870 0,380 0,638 0,598 0,641 47,8 

P DS 0,826 0,255 0,503 0,508 0,825 32,1 

P DM 0,853 0,357 0,582 0,613 0,754 45,0 

P C 0,845 0,327 0,604 0,540 0,728 41,2 

MU DS 0,595 0,141 0,311 0,467 0,738 17,7 

MU DM 0,842 0,229 0,504 0,455 0,724 28,9 

MU C 0,863 0,354 0,630 0,562 0,712 44,5 

PL DS 0,646 0,159 0,303 0,521 0,837 20,0 

PL DM 0,842 0,330 0,596 0,556 0,764 41,6 

PL C 0,861 0,329 0,602 0,559 0,673 41,4 

Valor de P       

Pv 0,097 0,003 0,020 0,287 0,131 0,003 

Rh <0,001 <0,001 <0,001 0,039 0,029 <0,001 

Pv x Rh 0,018 0,001 0,001 0,405 0,902 0,001 

 

Na análise dos pigmentos fotossintéticos apresentados no Quadro 3, verifica-se 

que houve uma diminuição da concentração de clorofila total nas agulhas com maior 

défice hídrico, quando expressa por unidade de área, mas um aumento quando 

expressa por peso fresco. De acordo com Bacelar et al. (2006), o decréscimo da 
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concentração de clorofilas é um sintoma de stresse oxidativo e pode ser resultado da 

degradação de clorofila ou ser devido à deficiente síntese de clorofila, juntamente com 

mudanças estruturais das membranas tilacóides. Contudo, este comportamento 

também pode ser considerado um mecanismo para prevenir a absorção de excesso 

de energia (Baquedano e Castillo, 2006), particularmente útil em situação de elevada 

intensidade luminosa. As alterações induzidas pelo stresse severo na anatomia, 

densidade e teor de água das acículas terão contribuído para uma alteração profunda 

daquela concentração, tornando-se a concentração de clorofilas superior nas plantas 

em défice hídrico, quando expressas em função do peso fresco. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Correia et al. (2014a) em eucalipto, apontando como 

possível razão a diminuição da expansão das folhas. Por outro lado, a ausência de 

diferenças na concentração de clorofilas, como no presente estudo, quando expressas 

por peso seco, foi também observado por Faria et al. (2012) em Ricinus communis. 

Relativamente ao efeito Proveniência, pode constatar-se que as plantas provenientes 

de Montes Universales possuem maior concentração de clorofilas por unidade de área 

em relação às da Alemanha e Puebla de Lillo, enquanto que quando expressas em 

função da matéria seca, são as acículas provenientes do Gerês que possuem valores 

superiores às plantas de origem Espanhola. As alterações apontadas anteriormente 

estão na origem destes resultados. 

Da análise do efeito dos tratamentos e respetiva interação na concentração de 

carotenóides totais (Quadro 3), ressalta a ideia que o regime hídrico só afeta aquela 

concentração, quando expressa em função do peso fresco, e de um modo similar ao 

reportado anteriormente para a clorofila total. Neste contexto, é interessante verificar 

uma interação significativa Proveniência x Regime hídrico, sendo visível que os 

aumentos da concentração de carotenóides não acontecem na população do Gerês, 

em oposição ao que ocorre, significativamente, para as 3 restantes proveniências. 

Esta resposta parece evidenciar que as plantas oriundas do estrangeiro “sentem 

necessidade” de investir em mecanismos protetores, atendendo ao papel dos 

carotenóides como agentes de dissipação de energia não fotoquímica e como 

compostos antioxidantes. É também de registar a diminuição da razão clorofila 

total/carotenóides totais nas plantas em défice hídrico severo, tal como no estudo 

efetuado por Bacelar et al. (2006) em Olea europaea e por Baquedano e Castillo 

(2006) em Quercus coccifera e Quercus ilex. Sabe-se que os carotenóides participam 

na absorção de energia (Baquedano e Castillo, 2006) e protegem o aparelho 

fotossintético de elevados níveis de radiação contra estragos fotoinibitórios produzidos 

pelo oxigénio singleto (‘O2), que é produzido pelo triplo estado de excitação da 

clorofila (Bacelar et al., 2006). 
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Quadro 3 – Clorofila total (Cl), carotenóides totais (Car) e razão clorofila total/carotenóides 

totais (Cl/Car) em agulhas de Pinus sylvestris, 37 dias após a imposição dos regimes hídricos. 

Médias com letras comuns não são significativamente diferentes a P>0,05. 

 

 Cl  

(mg dm-2) 

Cl  

(mg g-1 

DW) 

Cl  

(mg g-1 

FW) 

Car 

(mg dm-2) 

Car 

 (mg g-1 

DW) 

Car 

 (mg g-1 

FW) 

Cl / Car 

Proveniência (Pv)        

Alemanha (A) 0,982 b 3,84 ab 1,38 0,193 b 0,777 0,284 5,18 

Portugal (P) 1,30 ab 5,15 a 1,46 0,243 ab 0,963 0,274 5,32 

Espanha1 (MU) 1,48 a 3,64 b 1,11 0,291 a 0,719 0,220 5,10 

Espanha2 (PL) 1,05 b 3,72 b 1,25 0,220 ab 0,790 0,267 4,78 

Regime hídrico 

(Rh) 

       

DS 1,09 b 4,20 1,47 a 0,227 0,876 0,309 a 4,80 b 

C 1,31 a 4,06 1,15 b 0,246 0,764 0,217 b 5,38 a 

Pv x Rh        

A DS 0,852 4,27 1,74 0,188 0,943 0,385 4,54 

A C 1,11 3,40 1,01 0,197 0,611 0,182 5,81 

P DS 1,17 4,81 1,47 0,220 0,911 0,278 5,25 

P C 1,43 5,49 1,46 0,266 1,02 0,270 5,39 

MU DS 1,32 3,94 1,24 0,278 0,825 0,260 4,77 

MU C 1,59 3,43 1,03 0,300 0,648 0,194 5,31 

PL DS 1,07 3,69 1,41 0,231 0,818 0,310 4,60 

PL C 1,03 3,76 1,07 0,207 0,757 0,215 4,99 

Valor de P        

Pv  0,014 0,015 0,163 0,017 0,124 0,331 0,274 

Rh 0,047 0,667 0,006 0,517 0,118 <0,001 0,005 

Pv x Rh 0,674 0,456 0,136 0,642 0,192 0,026 0,231 

 

A influência da proveniência geográfica, do regime hídrico e da respetiva 

interação na concentração de hidratos de carbono não estruturais foi bastante 

reduzida, como se evidencia no Quadro 4. De facto, relativamente aos açúcares 

solúveis apenas se constatam diferenças significativas, quando expressas por unidade 

de superfície foliar, com as acículas com origem nos Montes Universales a 

apresentarem valores superiores aos de Puebla de Lillo e as agulhas das plantas em 

stresse severo a possuírem um decréscimo face às plantas controlo, ainda que ligeiro. 

Este tipo de resposta contraria os resultados mais usuais, atendendo a que em 
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condições de stresse hídrico costuma ocorrer a acumulação de açúcares solúveis nas 

folhas, de modo a contribuir para o processo de ajustamento osmótico. Por outro lado, 

podem também contribuir como fontes de carbono para garantir a manutenção e 

capacidade de recrescimento durante a fase de recuperação (Bacelar et al., 2006). Por 

isso, é de crer que no presente estudo a redução verificada em condições de stresse 

severo esteja associada a uma muito menor taxa de fotossíntese, aspeto bem 

suportado pelas alterações significativas nas variáveis da fluorescência da clorofila 

apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 4 – Açúcares solúveis (AS) e amido em agulhas de Pinus sylvestris, 37 dias após a 

imposição dos regimes hídricos. Médias com letras comuns não são significativamente 

diferentes a P>0,05. 

 

 AS 

 (mg dm-2) 

AS 

 (mg g-1 

DW) 

AS 

 (mg g-1 

FW) 

Amido 

(mg dm-2) 

Amido 

(mg g-1 

DW) 

Amido 

(mg g-1 

FW) 

Proveniência (Pv)       

Alemanha (A) 15,8 ab 48,6 17,5 8,26 b 27,6 10,1 

Portugal (P) 14,7 ab 54,6 15,5 9,10 b 37,1 10,6 

Espanha1 (MU) 18,3 a 55,2 16,9 17,6 a 54,2 16,8 

Espanha2 (PL) 13,5 b 46,6 15,1 11,5 ab 41,1 12,7 

Regime hídrico (Rh)       

DS 14,4 b 49,6 17,4 12,5 42,8 14,6 

C 17,1 a 53,0 15,3 10,8 36,5 10,5 

Pv x Rh       

A DS 13,6 49,4 20,2 7,62 30,5 12,5 

A C 18,4 47,6 14,2 9,02 24,0 7,17 

P DS 14,4 51,8 15,8 9,94 37,4 11,4 

P C 14,9 57,5 15,3 8,26 36,7 9,76 

MU DS 16,5 52,0 16,3 24,9 77,2 24,3 

MU C 20,1 58,5 17,5 10,4 31,3 9,38 

PL DS 12,8 44,7 16,4 6,86 23,8 8,72 

PL C 14,1 48,6 13,8 16,0 58,5 16,6 

Valor de P       

Pv  0,016 0,405 0,672 0,002 0,100 0,184 

Rh 0,019 0,413 0,181 0,443 0,563 0,176 

Pv x Rh 0,444 0,880 0,284 0,001 0,012 0,028 
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Relativamente à concentração de amido, verificou-se que as agulhas de 

Montes Universales possuem maior concentração, por unidade de área, que as 

proveniências Alemã e Portuguesa e é notório uma significativa interação entre os 2 

fatores em estudo. Particularmente relevante é o comportamento antagónico das 

proveniências Espanholas em situação de stresse severo, com aumento acentuado 

nas agulhas de Montes Universales e decréscimo nas de Puebla de Lillo, enquanto 

que nas restantes proveniências a variação é bastante mais ligeira. O aumento da 

concentração de amido em plantas em défice hídrico, apesar de menor taxa de 

fotossíntese, foi verificado por Bacelar et al. (2006), tendo sido atribuído esse facto a 

uma menor translocação de carbono porque essas plantas apresentavam limitações 

sink. Por outro lado, o resultado da população de Puebla de Lillo parece estar mais 

associado à menor taxa de fotossíntese, à semelhança do descrito por Bacelar et al. 

(2007). 

A análise dos Quadros 5 e 6, relativos à concentração de fenóis e proteínas 

solúveis totais, respetivamente, permite constatar que os resultados apresentam maior 

significância estatística quando as concentrações são expressas em função da matéria 

fresca. Seguindo esta abordagem, constata-se que os tratamentos em estudo e a 

respectiva interação influenciam significativamente a concentração de fenóis e de 

proteínas solúveis totais. Assim, as agulhas provenientes de plantas da Alemanha 

apresentam concentração superior de fenóis totais que as do Gerês e de Montes 

Universales, enquanto que estas apresentam maior concentração de proteínas 

solúveis que as restantes proveniências Ibéricas. Relativamente ao efeito do regime 

hídrico, é claro o aumento da concentração de fenóis e de proteínas solúveis sob 

condições de défice hídrico severo, embora com grau não homogéneo entre 

proveniências geográficas. Com efeito, o aumento de fenóis totais é particularmente 

notório na proveniência Alemã, ao passo que o aumento substancial de proteínas 

solúveis foi bem evidente em 3 das proveniências, mas não na proveniência Gerês. 

Aumentos destas concentrações foram também reportados em estudos anteriores 

(Santos e Caldeira, 1999; Bacelar et al., 2006). 

Os compostos fenólicos são compostos do metabolismo secundário, possuindo 

muitos deles a química ideal para eliminação de radicais livres, atuando ativamente 

como antioxidantes nas plantas. As propriedades antioxidantes dos fenóis resultam da 

sua elevada reatividade como doadores de hidrogénio ou de eletrões e da habilidade 

de o radical derivado dos fenóis estabilizar e deslocalizar o eletrão não emparelhado 

(Blokhina et al., 2003). Outro mecanismo subjacente das propriedades antioxidantes 

dos compostos fenólicos é a capacidade dos flavonóides para alterar a cinética de 
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peroxidação por alteração da ordem de acondicionamento de lípidos e para diminuir a 

fluidez das membranas (Bacelar et al., 2006). Por outro lado, as alterações na 

concentração de proteínas solúveis são muito importantes para entender o impacto do 

stresse na proteólise e na síntese de proteínas. Durante os períodos de seca, as 

plantas sofrem várias alterações fisiológicas e induzem um grande número de genes 

para adaptação. Em condições de défice de água, uma mudança típica na expressão 

de genes é a indução de genes envolvidos na síntese de vários osmolitos e proteínas 

de baixo peso molecular (Bacelar et al., 2006). O aumento que se verificou na 

concentração de proteínas solúveis em plantas sob stresse hídrico severo pode estar 

associado a um maior investimento em enzimas envolvidas em mecanismos de defesa 

contra o stresse oxidativo. A acumulação de proteínas nas folhas sujeitas a stresse 

pode também representar uma reserva de azoto para ser usada durante a 

recuperação depois de um período de seca (Millard, 1988). 
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Quadro 5 – Fenóis totais em agulhas de Pinus sylvestris 37 dias após a imposição dos regimes 

hídricos. Médias com letras comuns não são significativamente diferentes a P>0,05. 

 

 Fenóis totais 

(mg dm-2) 

Fenóis totais 

(mg g-1 FW) 

Proveniência (Pv)   

Alemanha (A) 9,49 b 15,2 a 

Portugal (P) 9,48 b 10,6 b 

Espanha1 (MU) 11,9 a 9,90 b 

Espanha2 (PL) 12,1 a 12,5 ab 

Regime hídrico (Rh)   

DS 11,5 15,3 a 

C 10,00 8,90 b 

Pv x Rh   

A DS 11,0 24,1 

A C 8,26 7,77 

P DS 9,79 11,9 

P C 9,22 9,45 

MU DS 11,8 11,6 

MU C 12,1 7,86 

PL DS 13,3 14,4 

PL C 10,9 10,7 

Valor de P   

Pv  0,021 <0,001 

Rh 0,080 <0,001 

Pv x Rh 0,430 <0,001 
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Quadro 6 - Proteínas solúveis (PS) em agulhas de Pinus sylvestris, 37 dias após a imposição 

dos regimes hídricos. Médias com letras comuns não são significativamente diferentes a 

P>0,05. 

 

 PS 

 (mg dm-2) 

PS  

(mg g-1 DW) 

PS  

(mg g-1 FW) 

Proveniência (Pv)    

Alemanha (A) 35,3 122,9 ab 44,9 ab 

Portugal (P) 27,0 113,4 b 32,1 b 

Espanha1 (MU) 29,7 99,8 b 60,4 a 

Espanha2 (PL) 37,9 177,0 a 30,9 b 

Regime hídrico (Rh)    

DS 35,0 152,9 a 54,5 a 

C 29,6 103,4 b 29,3 b 

Pv x Rh    

A DS 35,5 149,9 61,2 

A C 35,1 95,9 28,6 

P DS 26,6 106,1 32,4 

P C 27,3 119,5 31,8 

MU DS 32,8 129,7 40,8 

MU C 26,6 70,0 21,0 

PL DS 44,7 221,2 81,1 

PL C 29,3 121,8 34,6 

Valor de P    

Pv  0,262 0,017 0,002 

Rh 0,203 0,003 <0,001 

Pv x Rh 0,491 0,075 0,015 

 

O presente estudo revelou também um aumento significativo da concentração 

de ceras cuticulares nas agulhas das plantas em stresse severo, tendo atingido os 

335% na proveniência Puebla de Lillo (Quadro 7). A exceção àquele comportamento 

foi a proveniência Gerês, onde o incremento foi residual. As ceras cuticulares estão 

envolvidas na regulação da troca de gases e água nas plantas e podem afetar a 

tolerância à seca. As condições de seca limitam a produtividade das culturas e 

acredita-se que a acumulação de ceras pode ter um papel direto ou indireto em limitar 

a perda de água pelas plantas (Yang et al., 2011). Vários estudos apoiam os 
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resultados do presente trabalho, confirmando que o stresse hídrico aumenta a 

quantidade de cera depositada nas superfícies foliares das plantas, como verificado no 

algodão (Bondada et al., 1996) e na ervilheira (Sánche et al., 2001). Além disso, o 

aumento da quantidade de ceras cuticulares foi associado com a melhor tolerância à 

seca no arroz (Islam et al., 2009). Conclui-se assim que o aumento de ceras de 

proveniências estudadas é um mecanismo de defesa contra o défice hídrico, sendo 

que este aumento foi muito ligeiro na proveniência do Gerês, porventura porque esta 

proveniência terá outros mecanismos de defessa bem desenvolvidos. 

 

Quadro 7 – Ceras cuticulares em agulhas de Pinus sylvestris, 37 dias após a imposição dos 

regimes hídricos. Médias com letras comuns não são significativamente diferentes a P>0,05. 

 

 Ceras (µg cm-2) 

Proveniência (Pv)  

Alemanha (A) 37,6 

Portugal (P) 25,9 

Espanha1 (MU) 25,9 

Espanha2 (PL) 31,2 

Regime hídrico (Rh)  

DS 39,1 a 

C 21,1 b 

Pv x Rh  

A DS 46,8 

A C 28,4 

P DS 27,0 

P C 24,7 

MU DS 34,6 

MU C 19,4 

PL DS 55,7 

PL C 12,8 

Valor de P  

Pv  0,183 

Rh <0,001 

Pv x Rh 0,016 

 

Apesar de as plantas de pinheiro-silvestre em stresse severo terem investido 

em carotenóides, fenóis, proteínas solúveis e ceras cuticulares, como referido 

anteriormente, foram ainda visíveis sinais de danos oxidativos, a atestar pelo grau de 
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peroxidação lipídica apresentada no Quadro 8. Particularmente quando expressa em 

função do peso fresco, como em situações anteriores, pode observar-se um aumento 

da peroxidação lipídica (aumento de TBARS) nas plantas em défice hídrico severo, 

com exceção da proveniência Puebla de Lillo. Resultados semelhantes foram 

descritos por outros autores ((Bacelar et al., 2006; Paulin et al., 1986; Sofo et al., 

2004). Por outro lado, constata-se que as proveniências Espanholas têm maior 

acumulação de TBARS que as proveniências Portuguesa e Alemã. A peroxidação 

lipídica é um processo metabólico natural sob condições aeróbicas normais e é uma 

das medidas mais investigados sobre a estrutura e função das membranas. Está 

amplamente relatado que as espécies reativas de oxigénio (ROS) provocam 

peroxidação lipídica das membranas, levando a danos nas membranas. Como as 

membranas celulares são os primeiros alvos de muitos stresses nas plantas, a 

manutenção da sua integridade e estabilidade sob condições de stresse hídrico é um 

componente principal da tolerância à seca em plantas. Considerando-se a 

concentração de TBARS como um marcador bioquímico para danos mediados por 

ROS, os resultados sugerem que as proveniências do Gerês e da Alemanha 

apresentam maior resistência à peroxidação. 
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Quadro 8 –TBARS em agulhas de Pinus sylvestris, 37 dias após a imposição dos regimes 

hídricos. Médias com letras comuns não são significativamente diferentes a P>0,05. 

 

 TBARS  

(nmol dm-2) 

TBARS  

(nmol mg-1 DW) 

TBARS 

(nmol mg-1 FW) 

Proveniência (Pv)    

Alemanha (A) 252,8 b 1,01 b 0,351 b 

Portugal (P) 389,3 b 1,28 b 0,379 b 

Espanha1 (MU) 682,1 a 2,21 a 0,683 a 

Espanha2 (PL) 689,3 a 2,98 a 0,921 a 

Regime hídrico (Rh)    

DS 471,7 1,93  0,651 a 

C 535,5 1,84  0,529 a 

Pv x Rh    

A DS 237,9 1,05 0,427 

A C 264,7 0,976 0,291 

P DS 428,7 1,58 0,481 

P C 330,2 0,846 0,225 

MU DS 719,0 3,05 0,958 

MU C 652,7 1,55 0,464 

PL DS 522,7 2,25 0,825 

PL C 800,3 3,46 0,985 

Valor de P    

Pv  <0,001 <0,001 <0,001 

Rh 0,483 0,245 0,011 

Pv x Rh 0,042 0,002 0,014 
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6. Conclusões 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que as plantas de pinheiro-

silvestre que cresceram com défice hídrico severo apresentaram uma redução 

significativa do rendimento quântico máximo e efetivo do PSII, da eficiência de captura 

de energia de excitação pelos centros de reação abertos de PSII, do coeficiente de 

extinção fotoquímico e da taxa de transporte de eletrões. Contudo, as plantas com 

proveniência do Gerês não se mostraram tão afetadas pelo stresse hídrico, sendo de 

admitir que possuem características anatómicas, fisiológicas e bioquímicas, não 

estudadas, que possibilitam uma maior capacidade de tolerar o défice hídrico. Em 

oposição, em consequência de maiores danos provocados pelo défice hídrico severo, 

as proveniências Espanholas e Alemã ativaram o desenvolvimento de mecanismos de 

defesa, incluindo o aumento da concentração de fenóis totais, proteínas solúveis totais 

e ceras epicuticulares, bem como o aumento da dissipação de energia em excesso por 

processos não radiativos, envolvendo o ciclo das xantofilas. Em todo o caso, este 

“investimento” em mecanismos protetores, com o dispêndio de importantes recursos 

energéticos, foi insuficiente para manter as plantas em adequado estado funcional. 

Assim, numa situação de seca severa, as plantas desenvolvidas a partir de sementes 

provenientes da população Gerês apresentam um melhor comportamento fotoquímico 

e metabólico, pelo que estes resultados poderão ser aplicados em programas de 

florestação/reflorestação. Contudo, é necessário ter em consideração que as 

respostas aqui apresentadas podem ser alteradas sob a influência de outras 

condições ambientais, como a disponibilidade de luz, a temperatura, o tipo de solo e a 

composição atmosférica. Por outro lado, também não foi avaliada a capacidade de 

recuperação após a imposição do défice hídrico, processo igualmente relevante para a 

compreensão da capacidade de tolerar o défice hídrico. 
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