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Resumo 

Decorrente da mudança climática global, é cada vez mais consensual que num futuro 
próximo o clima das mais importantes regiões vitícolas do mundo será cada vez mais quente 
e seco, o que poderá comprometer a viabilidade económica das vinhas (Vitis vinifera L.). 

A vinha é tradicionalmente uma cultura de sequeiro, especialmente na Europa e 
espalha-se por vastas regiões semiáridas, sendo exploradas fundamentalmente pela 
indústria do vinho. A qualidade da produção e das uvas depende fortemente da capacidade 
de adaptação da vinha à seca. Compreender e controlar as relações hídricas da planta e a 
sua resistência ao stresse hídrico por meios fisiológicos e moleculares pode melhorar 
significativamente a produtividade da planta e a qualidade ambiental. Sem desmerecer a 
utilidade que a rega pode ter no crescimento e desenvolvimento das culturas é crucial a 
implementação de medidas de mitigação alternativas/complementares, não só em termos 
económicos mas também em termos de qualidade das produções e de sustentabilidade 
ambiental. Entre essas medidas, tem havido um grande esforço por parte da comunidade 
científica para estudar o efeito da aplicação de substâncias, na otimização do microclima 
luminoso, nas relações hídricas das folhas, na produção, nas uvas e na qualidade do vinho. 

O ensaio foi realizado entre 2011 e 2012 com videiras envasadas, localizadas em Vila 
Real (Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 41°17’N, 7°44’W, 470 m de 
altitude, na sub-região Baixo Corgo da Região Demarcada do Douro, Norte de Portugal). As 
videiras do mesmo clone da espécie Vitis vinifera L. cultivar (cv) Touriga Nacional foram 
instaladas em vasos, num total de 100 videiras em 2011 e 60 em 2012. As videiras foram 
sujeitas a dois tipos de rega: I-capacidade de campo (CH) e II-1/3 da capacidade de campo 
(SH). O sistema de irrigação foi instalado em todos os vasos e controlado. Os tratamentos 
foram aplicados nas folhas, por pulverização e foram o ácido salicílico, calda bordalesa, 
caulino em duas concentrações (3% e 6%) e silício no primeiro ano (2011). No segundo ano 
(2012) foram aplicados o caulino a 5% e calda bordalesa. Em ambos os anos existe um 
grupo controlo para cada condição hídrica. Cada tratamento era composto por um grupo de 
10 plantas.  

O ácido salicílico provou ter um efeito benéfico em muitos dos parâmetros, incluindo a 
melhoria das trocas gasosas, a eficiência fotoquímica do PSII, o aumento da concentração 
dos pigmentos fotossintéticos e açúcares solúveis e a redução da concentração de 
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Registou-se um aumento no conteúdo 
relativo de água (RWC) e massa por unidade de área foliar (LMA), no final do ciclo 
vegetativo, tendo-se refletido num maior desenvolvimento vegetativo das videiras a todos os 
níveis. A calda bordalesa não teve um efeito tão acentuado, mas mostrou uma melhoria na 
eficiência fotoquímica do PSII, na concentração de pigmentos fotossintéticos e açúcares 
solúveis e diminuiu os compostos fenólicos totais (CFT) e TBARS. Em alguns dos tecidos 
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foliares, verificou-se um aumento da sua espessura e do desenvolvimento vegetativo, 
embora essa diferença só foi reportada no maior comprimento dos lançamentos nas videiras 
tratadas (devido às grandes restrições hídricas). O tratamento com caulino mostrou 
melhorias na fisiologia das videiras, principalmente na eficiência fotoquímica do fotossistema 
II (PSII), na concentração dos pigmentos fotossintéticos e açúcares solúveis; diminuindo a 
concentração de CFT e da perda de eletrólitos. A nível histológico, as videiras tratadas 
evidenciaram uma maior concentração de ceras cuticulares solúveis foliares e com caulino a 
3% as videiras apresentaram lançamentos mais compridos, maior área  foliar estimada e 
peso seco por videira. O tratamento com silício foi o menos eficaz, uma vez que na maioria 
dos parâmetros avaliados apresentou resultados inferiores que as videiras controlo. No 
ensaio de 2012, a tendência observada no ano anterior manteve-se, com exceção da 
concentração das clorofilas que diminuíram nas videiras tratadas. A aplicação de calda 
bordalesa destacou-se pela positiva em quase todos os parâmetros. 

Foi desenvolvido o Curso de Formação Contínua de Professores “Será que as plantas 
também sofrem de stresse?”, tendo por base o tema e as metodologias deste trabalho de 
investigação. A aplicação prática deste trabalho pretende sensibilizar professores e alunos 
para esta problemática das alterações climáticas, com destaque da importância das plantas 
e de como elas se comportam perante o meio mais ou menos adverso. 

Palavras-chave: Stresse hídrico; Ácido Salicílico; Calda Bordalesa; Caulino; silício; Vitis 
vinifera 
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Abstract  

 In a near future, as a result of global climate change, it is increasingly accepted that 
the climate of the most important world viticultural areas will become significantly warmer and 
dryer, which may result in decreased economic viability of grapevine (Vitis vinifera L.) 
cultivation. 
 Vineyards are traditionally non-irrigated, especially in Europe, and widely spread 
across dry and semidry regions, being mostly explored by winemaking industry. Yield and 
berry quality strongly depend on vine adaptability to drought. Understanding and controlling 
plant-water relationships and water-stress resistance by means of physiology and molecular 
biology can significantly improve plant productivity and environmental quality. Therefore, not 
disregarding the usefulness that irrigation may have in grapevine growth and development, 
the implementation of mitigation strategies is crucial, not only in economic terms, but also in 
terms of yield, quality attributes and environmental sustainability. Among these measures, a 
great effort has been carried out by the scientific community to study the application of 
substances in optimizing light microclimate, leaf water relations, yield, grape and wine quality. 
 The trial was carried out from 2011 to 2012 with grapevines located in Vila Real 
(Campus of UTAD, 41°17’N, 7°44’W, 470 m asl, Baixo Corgo sub-region of Demarcated 
Douro Region, Northern Portugal). Grapevines from the same clone of Vitis vinifera L. cv. 
Touriga Nacional were installed in pots, on a total of 100 pots in 2011 e 60 in 2012. The 
plants were conditioned to two types of irrigation: I-field capacity (CH), and II- 1/3 field 
capacity (SH). The irrigation system was installed and controlled in all pots. The treatments 
were applied on the leaves by pulverization, and were salicylic acid, bordeaux mixture, kaolin 
in two different concentrations (3% and 6%) and silicon in the first year (2011). In the second 
year were applied kaolin at 5% concentration and bordeaux mixture. In both years there was 
a control group in each irrigation condition. Each group of treatment consisted of ten plants. 
 Salicylic acid has proved his beneficial effect in many parameters, including the 
improvement of gas exchanges, the photochemical efficiency of PSII, the increase in 
concentration of photosynthetic pigments and soluble sugars and the reduction of 
thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) concentration. An increase in the relative 
water content (RWC) and the leaf mass per area (LMA), at the end of vegetative cycle, was 
reflected in higher vegetative growth of the grapevines at all levels. Bordeaux mixture had a 
less intense effect, however showed an improvement in the photochemical efficiency of 
photosystem II, chlorophyll content, soluble sugars, and decreased phenolic compounds and 
TBARS. In some leaf tissues, there was an increase in thickness and in growth development 
of grapevines, although that difference was only reported in bigger branches of the treated 
grapevines (largely due to water restrictions). Kaolin treatment showed improvements in the 
physiology of grapevines, specially in photochemical efficiency of photosystem II, in the 
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concentration of chlorophyll and soluble sugars; there were lower phenolic compounds and 
lower loss of electrolytes. At histological level, the treated grapevines evidenced a higher 
concentration of leaf waxes, and grapevines with 3% kaolin had bigger branches, estimated 
leaf area and higher dry weight per grapevine. The treatment with silicon was the least 
effective treatment, since the majority of indices had lower values than the control 
grapevines. In the 2012 trial, the trend observed was similar to the year before, except for the 
chlorophyll concentrations that had decreased in the treated grapevines. The application of 
Bordeaux mixture stood out in almost all parameters. 
 It was developed the Teacher Training Course "Do plants also suffer from stress?”, 
based on the theme and methodologies of this research work. The practical application of 
this work intends to sensitize teachers and students to this problem of climate change, 
highlighting the importance of plants and how they behave in multiple adverse environments. 

Keywords: Drought Stress; Salicylic Acid; Bordeaux Mixture; Kaolin; Silicon; Vitis vinifera
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Introdução e objetivos  

Dadas as fortes limitações naturais em recursos hídricos na generalidade da região 
mediterrânica, intensificadas pelo cenário de mudança climática atual, a implementação de 
os sistemas de captação e distribuição de água em larga escala acarretam elevados custos 
e são dificilmente sustentáveis. Assim, sem desmerecer a utilidade que a rega pode ter no 
crescimento e desenvolvimento das culturas é crucial a implementação de medidas de 
mitigação complementares/alternativas, não só em termos económicos mas também em 
termos de qualidade das produções e de sustentabilidade ambiental. Entre essas medidas, 
tem havido um grande esforço por parte da comunidade científica para estudar o efeito de 
substâncias inorgânicas na optimização do microclima luminoso e das relações hídricas das 
folhas. Neste contexto, a compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na 
resposta a agressões ambientais nas plantas representa um grande desafio, o qual deverá 
passar, neste caso, pelo estudo das vias metabólicas associadas ao desenvolvimento da 
tolerância/ adaptação ao stresse hídrico. 
 Foi analisada, através de vários parâmetros fisiológicos, bioquímicos e anatómicos, a 
ação que a aplicação foliar de substâncias inorgânicas (caulino, calda bordalesa e silício) e 
orgânica (ácido salicílico) pode ter como forma de mitigação o efeito combinado dos fatores 
abióticos temperatura, luz e défice hídrico frequentes na Região Demarcada do Douro. Para 
testar possíveis interações entre a aplicação do tratamento e a resposta da videira ao 
stresse hídrico, as substâncias foram aplicada sobre as folhas das videiras divididas em dois 
grupos sujeitos a dois estados hídricos distintos, em stresse hídrico e em conforto hídrico 
(capacidade de campo). Nestes ensaios foram utilizadas metodologias centradas na 
avaliação do comportamento fisiológico das videiras, a partir dos quais se organizaram os 
dados/resultados em gráficos e tabelas para uma melhor análise dos mesmos.  
 No seguimento desta linha de investigação, desenvolveu-se um Curso de Formação 
Contínua de professores, destinado aos professores de Biologia e Geologia, com base nas 
Orientações Currículares e indo de encontro aos conteúdos programáticos trabalhados nas 
escolas (3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário). Este curso, designado por “As 
plantas também sofrem de stresse?” encontra-se acreditado (CCPFC/ACC-85373/16) 
permitindo a obtenção de 1 crédito. Certifica que, para os efeitos previstos no artigo 5º, do 
Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores a ação releva para efeitos de 
progressão em carreira os Professores do grupo 230 do 2º Ciclo do Ensino Básico e do 
grupo 520 do 3º Ciclo de Ensino Básico e Secundário. Para efeitos de aplicação do nº 3 do 
artigo 14º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, a ação releva para a 
progressão em carreira de Professores do grupo 230 do 2º Ciclo do ensino Básico e grupo 
520 do 3º Ciclo de Ensino Básico e Secundário. Prevê-se a sua publicitação e posterior 
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aplicação para o ano letivo de 2017/2018, uma vez que no ano de 2015/2016 não reuniu o 
número mínimo de participantes necessários à sua realização.  

 Esta tese está organizada em oito capítulos. O primeiro capítulo faz uma revisão ao 
estado da arte do tema em estudo. No segundo capítulo apresentam-se as metodologias 
utilizadas, bem como o material vegetal e as suas condições de crescimento. No terceiro 
capítulo são apresentados os dados do ensaio de 2011, onde se aplicaram os quatro 
tratamentos: ácido salicílico, calda bordalesa, caulino (a 3% e 6%) e silício. Os vários 
parâmetros fisiológicos são expostos individualmente para cada tratamento, de modo a 
facilitar a sua leitura e análise. São também apresentados os resultados do ensaio de 2012, 
onde apenas foram aplicados dois tratamentos: calda bordalesa e caulino (a 5%), 
procurando sempre fazer a ligação ao ensaio anterior (2011). Foram analisados menos 
parâmetros, sendo o ponto fulcral as trocas gasosas, que foram medias em duas alturas 
diferentes do dia (manhã e tarde) de modo a comparar as duas situações. No quarto 
capítulo discute-se os resultados obtidos, relacionando os vários parâmetros analisados, 
bem como os diferentes tratamentos aplicados e variação entre os dois anos de ensaio. No 
quinto capítulo é feita a descrição do Curso “As plantas também sofrem de stresse?” , 
nomeadamente o seu enquadramento teórico e prático no processo de ensino-
aprendizagem. São detalhadas as atividades propostas, assim como os questionários para 
posterior análise do cumprimento dos objetivos a que se propõe. No capítulo sexto 
explanam-se as conclusões do trabalho, analisando o efeito das diferentes substâncias na 
fisiologia das videiras. No sétimo capítulo encontram-se as referências bibliográficas e no 
último capítulo, anexos estão presentes as análises ao solo dos vasos das videiras 
envasadas e todas a as tabelas estatísticas dos parâmetros analisados e que são o suporte 
aos gráficos apresentados no capítulo III. 
  
Em suma, este trabalho assenta em dois grandes objetivos: 

Comparar o comportamento fisiológico das videiras da cultivar Touriga Nacional, sujeitas à 
aplicação foliar de substâncias inorgânicas (caulino, calda bordalesa e silício) e orgânica 
(ácido salicílico) como forma de mitigar os efeitos do stresse hídrico. 

Desenvolver o Curso de Formação Contínua de Professores “Será que as plantas também 
sofrem de stresse?”, tendo por base o tema e as metodologias deste trabalho de 
investigação. A aplicação prática deste trabalho através deste curso pretende sensibilizar 
professores e alunos para a problemática das alterações climáticas, com destaque à 
importância das plantas e de como elas se comportam perante o meio mais ou menos 
adverso. 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1. Cenários de mudança climática no sul da Europa 

Devido ao papel fundamental desempenhado pelos fatores climáticos no 
desenvolvimento fenológico e fisiológico das videiras (Jones e Davis, 2000ab; Jones et al., 
2005a; Santos et al., 2012), a mudança climática representa uma importante ameaça para 
todo o setor vitivinícola (Jones et al., 2004; Jones et al., 2005b). O sul da Europa, assim 
como toda a bacia Mediterrânica, sofreu mudanças significativas em vários elementos 
climáticos ao longo das últimas décadas, apesar da alta heterogeneidade nos padrões 
espaciais dessas mudanças (IPCC, 2001). A mudança climática tem-se feito notar, 
particularmente nas temperaturas do ar próximo da superfície, com aumentos na ordem dos 
2,2-5,1ºC no sul da Europa durante o século XX (Christensen et al., 2007). Nas próximas 
décadas, com o aumento dos gases com efeito de estufa (GEE) com origem antropogénica 
(cf. Nakićenović et al., 2000), muitos modelos climáticos recentes projetam um clima 
significativamente mais quente e seco para o sul da Europa (e.g. Kjellstrom et al., 2011; Hanf 
et al. 2012), destacando a região Mediterrânica como um “hotspot” da mudança climática 
(e.g. Diffenbaugh e Giore, 2012). De facto, a ação humana na mudança climática tende a 
ser consistente com a tendência de temperaturas já registadas durante o século XX 
(Barkhordarian et al., 2012), mesmo que a magnitude seja altamente dependente do cenário 
de emissões (Meeh et al., 2007).  

Para a precipitação na região Mediterrânea, a concordância entre as tendências 
passadas mais recentes e as projeções futuras está amplamente dependente da época do 
ano (Barkhordarian et al., 2013), apesar de permanecerem importantes incertezas 
respeitantes aos futuros cenários e condução de mecanismos físicos (e.g. Hoerling et al., 
2012; Kelley et al., 2012). Além disso, as mudanças significativas são projetadas não só 
para a média dos dados climáticos (“climatic normals”), mas também para a frequência de 
ocorrência e intensidade de eventos extremos (Tank e Konnen, 2003; Santos e Corte-Real, 
2006; Hanson et al., 2007; Santos et al., 2007; Frias et al., 2012; Orlowsky e Seneviratne, 
2012), como secas, inundações, ondas de calor e vagas de frio, entre muitos outros. Todas 
estas mudanças podem implicar fortes impactos, não só na viticultura Mediterrânica, mas 
também noutras culturas, cuja resposta dependerá da respetiva capacidade de adaptação 
(EEA, 2012). Como resultado da mudança climática, é expectável que as culturas 
Mediterrâneas tenham estágios de desenvolvimento mais precoces e que experimentem 
uma redução na duração dos seus períodos de crescimento (Moriondo e Bindi, 2007; 
Orlandi et al., 2013). Com maior escassez de água e condições climáticas mais extremas no 
sul da Europa espera-se uma diminuição dos rendimentos, com uma variabilidade anual e 
irregularidade reforçada, e a mudanças dramáticas na adequação de uma dada região para 
uma cultura específica (Olesen e Bindi, 2002). Mais especificamente, as mudanças 
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projetadas na adequação do sul da Europa ao crescimento da videira, destacam o calor e o 
stresse hídrico como os fatores mais limitantes para a viticultura futura nesta região 
(Malheiro et al., 2010; Fraga et al., 2013). 

A crescente aridez em largas áreas da Europa é uma das consequências apontadas 
pelas projeções das alterações climáticas e que terá como consequência a deslocalização 
das principais regiões vitícolas do hemisfério norte e sul para regiões mais a norte e a sul, 
respetivamente (figura I-1) (Chaves e Pereira, 1992). Alguns dos mais severos impactos das 
alterações climáticas não resultarão tanto do aumento esperado da temperatura, mas devido 
às mudanças no regime de precipitação, evapotranspiração, escoamento e humidade do 
solo, fatores cruciais ao planeamento e gestão da água (Ragab e Prudhomme, 2002). O 
aumento da concentração de CO2 poderá ser também uma resposta positiva (Fraga et al., 
2013), promovendo uma diminuição da transpiração da planta, o que tenderá a compensar o 
aumento da evaporação do solo (Rabbinge et al., 1993; Fraga et al., 2013).  

 

Estas mudanças representam um importante constrangimento ao crescimento e 
desenvolvimento da videira, fazendo de estratégias como a escolha das variedades ou a 
introdução de sistemas de rega, fatores fulcrais na adaptação das videiras às novas 
condições climáticas e geográficas (Malheiro et al., 2010).  
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Figura I-1. Distribuição geográfica das principais regiões vitícolas em todo o mundo (círculos). Os 
cintos térmicos ideais para o cultivo da vinha são também indicados (estação de crescimento com 
médias de temperatura a variar entre 12 a 22ºC). As setas sugerem mudanças previstas nas zonas 
sobre o efeito das alterações climáticas.
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2. Região Demarcada do Douro 

Em Portugal, a cultura da vinha e da produção de vinho está muito enraizada, sendo 
uma das atividades com maior relevância na economia nacional, especialmente na Região 
Demarcada do Douro (RDD). Situada no nordeste de Portugal na bacia hidrográfica do 
Douro é definida por contornos irregulares entre os 400 e 700 metros de cota, ladeada pelas 
serras do Marão, Montemuro, Barqueiros e Mazouco, que lhes confere 
características mesológicas e climáticas muito particulares (figura I-2) (Magalhães, 2008; 
IVDP, 2016). 

A vinha instala-se nas encostas frequentemente abruptas do Douro e seus afluentes 
(Corgo, Pinhão, Tua e Sabor, margem direita e Tedo, Távora, Torto, Teja e Côa, na margem 
esquerda) aumentando a incidência da radiação solar e da temperatura, nas cotas mais 
baixas e nos vales estreitos dos rios e ribeiras (Magalhães, 2008).  
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Coordenadas: 

Norte: 287.710 507.340 
Sul: 283.734 439.787 
Este: 316.167 464.680 
Oeste: 218.363 402.837

Figura I-2. Limites geográficos georreferenciados da Região Demarcada do Douro, constantes na 
representação cartográfica do anexo I do Estatuto das Denominações de Origem e Indicação 
Geográfica da Região Demarcada do Douro, publicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 
de Agosto (in https://www.ivdp.pt/pt/docs/Limite_RDD_12_2014(1).jpg).

https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16#a
https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16#b
https://www.ivdp.pt/pt/docs/Limite_RDD_12_2014(1).jpg
https://www.ivdp.pt/pt/docs/Limite_RDD_12_2014(1).jpg
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A RDD, classificada como Património Mundial da Humanidade desde 2001 pela 
UNESCO, estende-se por uma área total de cerca de 250 000 ha podendo ser dividida em 
três sub-regiões naturalmente distintas, não só por fatores climáticos mas também 
socioeconómicos, o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro superior (IVDP, 2016). 

A origem geológica da grande maioria dos solos da RDD assenta no complexo xisto-
grauváquico pré-ordovício, embora também se observem formações de xisto mais recentes 
e granitos, menos representativos. Este tipo de rocha, o xisto, é muito mais fraturado que o 
granito, o que permite uma maior penetração da água das chuvas e das próprias raízes das 
videiras (Huggett, 2006). Os solos, geralmente de pH ácido a neutro, apresentam 
maioritariamente texturas do tipo franco-arenoso, franco-limoso ou limoso, constituídos por 
uma elevada percentagem de areia fina e limo (favorecendo um microclima mais quente às 
videiras ao nível das cepas), baixos teores de matéria orgânica e fósforo e teores médios a 
altos de potássio (Magalhães, 2008). 

Na RDD, assim como na maioria das regiões de clima mediterrânico, verificam-se 
elevados défices hídricos durante o período estival com baixa disponibilidade de água no 
solo, acompanhada frequentemente por valores elevados de radiação solar, de temperatura 
do ar e défice de pressão de vapor de água atmosférico, dando origem a situações de 
intenso stresse estival, sobretudo nas sub-regiões do Cima Corgo e Douro Superior (ADVID, 
2007; Morgadinho, 2010). Contudo, este clima tipicamente mediterrânico é propício quer à 
produção de bons vinhos do Porto, quer de vinhos sobretudo tintos, de consumo de 
altíssima qualidade, muito devido ao equilíbrio obtido no vinho, entre lotes de uvas com 
maior teor de açúcares e de concentração fenólica de cotas mais baixas e lotes de uvas 
com maior acidez, provenientes de cotas mais altas (Magalhães, 2008). 
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3. Stresses abióticos no sul da Europa 

O conceito de stresse foi originalmente desenvolvido por Hans Selye em 1963, e foi 
usado para explicar fatores externos que pressionavam os organismos. Em 1980, Levitt 
definiu stresse como um fator ambiental que é potencialmente desfavorável ao organismo, 
enquanto “resistência” é a capacidade de um organismo sobreviver sob tais fatores 
ambientais (Lichtenthaler, 1998; Cramer, 2010). Larcher, em 1987 descreveu o stresse em 
plantas com “um estado em que as crescentes exigências sobre a planta leva a uma 
destabilização inicial das funções, seguido de uma normalização e aumento da resistência”, 
e “se os limites da tolerância ao stresse são excedidos e a capacidade adaptativa está 
sobrecarregada, o resultado poderá ser danos permanente ou até a morte da planta”. 
Lichtenthaler (1998) adicionou a este conceito a fase da regeneração da planta, na maioria 
dos casos, quando os stresses são eliminados.  

Os fatores ambientais mais comuns ou stresses abióticos que afetam as plantas e 
particularmente a videira (figura I-3), em todo o mundo incluem a seca, a salinidade, a 
temperatura, os solos ácidos, os metais pesados, o ozono e a radiação ultravioleta (UV) 
(Tippmann et al., 2006). Estas condições reduzem o crescimento da planta, a produtividade/
rendimento em valores abaixo do ideal (Cramer, 2010; Anjum et al., 2011; Cramer et al., 
2011). Raramente um único stresse abiótico afeta a planta, sendo normalmente uma 
interação de fatores (Cramer, 2010) que dependendo da sua duração e intensidade, podem 
reduzir a vitalidade da planta e provocar danos (Lichtenthaler, 1998). 
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Figura I-3. Os stresses mais comuns a afetar a videira.
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A seca é um problema à escala global restringindo seriamente a qualidade e produção 
agrícola global, que se intensificou recentemente com as alterações climáticas (Anjum et al., 
2011). Na região Mediterrânica a precipitação é fortemente sazonal e irregular, tornando a 
água no recurso mais limitado (Ragab e Prudhomme, 2002). Processos como a divisão, 
crescimento e diferenciação celular são cruciais para o desenvolvimento da videira e são 
afetados por vários fatores internos e externos. O sistema hidrológico afeta e é afetado 
pelas condições climáticas (Ragab e Prudhomme, 2002), assim melhorias no uso eficiente 
de água nas culturas é essencial em cenários de escassez de água previstos pelos modelos 
da mudança global para a região Mediterrânica. A irrigação deficitária foi proposta 
recentemente, como uma técnica de irrigação que melhora a eficiência do uso de água e 
estabiliza o rendimento e qualidade da videira (Sousa et al., 2005). O stresse hídrico não 
implica necessariamente efeitos negativos, mas a sua regulação está na base de várias 
práticas agronómicas e tem sido amplamente usado para equilibrar o crescimento vegetativo 
e reprodutivo da vinha, controlando assim a qualidade do bago (Lovisolo et al., 2010). O 
recurso a esta estratégia fará os viticultores encarar o stresse hídrico da mesma maneira 
que as doenças e/ou pestes são encaradas hoje em dia, uma vez que pode ameaçar tanto 
quantitativamente como qualitativamente as culturas (Macedo, 2010). Recentemente, a 
irrigação foi introduzida para aumentar o baixo rendimento da terra, mas conseguir um bom 
compromisso entre a qualidade e o rendimento da uva é fundamental para uma produção de 
vinhos de alta qualidade (Cifre et al., 2005).  

A temperatura é outro fator crucial a afetar a videira, que fotossintetiza numa gama 
razoável de temperaturas ótimas entre os 20 a 35º C dependendo da casta, temporada e 
condições ambientais em que as folhas se desenvolvem (Hunter e Bonnardot, 2011). 
Quando o limite máximo é excedido, os processos vitais associados à produção e 
translocação de fotoassimilados decresce de uma forma reversível, a um mínimo. Acima 
desse limite, normalmente entre os 40 e os 45ºC, danos irreversíveis podem ocorrer e em 
situações extremas provocar a senescência das folhas (Moutinho-Pereira, 2000). 

A incidência da luz é outro fator que afeta a videira, como é reportado por Bertamini e 
Nedunchezhian (2003). Assim, uma clara aclimatização dependente da idade das folhas à 
luz foi observada, resultando em diferentes graus de inibição do PSII. Em condições 
naturais, a intensidade da luz muda de acordo com as diferentes taxas de exposição, desde 
a escuridão à luz solar completa (Liakopoulos et al., 2006). Outro problema é o decréscimo 
da camada de ozono, provocada pela ação humana, que leva a um aumento da radiação 
ultravioleta (UV) à superfície terrestre. A radiação UV tem sido historicamente considerada 
um fator de stresse ambiental a afetar a fotossíntese, causando redução da biomassa da 
planta, alterações na síntese de pigmentos e proteínas, danos no ADN ou alterações na 
biologia reprodutiva (Martínez-Lüscher et al., 2013). No entanto, a radiação UV não é 
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necessariamente só uma fonte de danos provocados pelo stresse, podendo em níveis 
moderados regular respostas chave no desenvolvimento da planta, tornando-se num 
importante sinal ambiental (Pontin et al., 2010). De facto, níveis baixos de radiação UV 
induzem os genes associados à proteção e reparação de danos causados pelos raios UV, 
promovendo a acumulação de compostos fenólicos que absorvem estes raios, melhorando 
assim os sistemas antioxidantes celulares (Rozema et al., 1997; Jordan, 2002; Broshé e 
Strid, 2003).   

3.1. Efeitos do stresse na videira 

Os stresses abióticos, como o défice hídrico, causam mudanças na fisiologia da videira, 
utilização de nutrientes, crescimento vegetativo e eventualmente, o rendimento e qualidade 
dos bagos (Tillet et al., 2011). Se a planta está suficiente stressada ao ponto de reduzir a 
fotossíntese (fecho dos estomas e funções ligadas a enzimas) irá muito provavelmente 
sentir os efeitos da fotoinibição, ou outros processos metabólicos e bioquímicos, levando a 
modificações fisiológicas que poderão ter impacto na produção e qualidade (López et al., 
2007; Cramer, 2010). As plantas superiores fecham os estomas para limitar a perda de água 
por transpiração, em resposta ao stresse hídrico (Ludlow, 1980). Este mecanismo diminui a 
concentração interna de CO2 e aumenta a fotorrespiração (Askri et al., 2012). De acordo 
com Chaves e Pereira (1992) para a maioria das espécies e na maioria das circunstâncias, 
os estomas são o principal fator limitante da captação de carbono em situação de stresse 
hídrico, sendo o aparelho fotossintético altamente resistente à desidratação. Contudo, 
quando outros stresses se sobrepõem, o decréscimo na capacidade fotossintética pode ser 
observada. A casta e porta-enxertos, de acordo com Tramontini et al. (2013), podem 
influenciar a capacidade de extração de água do solo e a sensibilidade do controlo 
estomático, respetivamente. As variedades de videiras evidenciam diferentes capacidades 
de adaptação ao stresse, por exemplo, Dinis et al. (2014) mostraram no seu estudo que a 
casta Moscatel Galego parece estar melhor adaptada do que a casta Boal ao stresse estival 
verificado na região Demarcada do Douro. 

Condicionalmente, em condições de seca, o aumento do CO2 atmosférico pode reduzir a 
importância da limitação estomática na absorção de carbono, a inibição da fotoinibição, a 
estimulação da partição do carbono em açúcares solúveis e o aumento da eficiência do uso 
de água (Chaves e Pereira, 1992). Antecipando o comportamento da vinha num futuro em 
que a atmosfera está enriquecida em CO2 (550 ppm), Moutinho-Pereira et al. (2009) 
concluíram que excluindo os efeitos indiretos do aumento da temperatura, o aumento da 
concentração de CO2 promove uma significativa redução da densidade e condutância 
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estomática, melhorando a eficiência do uso de água e as taxas fotossintéticas. Contudo, há 
evidências que parecem indicar que em determinadas condições de alta irradiância, plantas 
que crescem sujeitas a elevados índices de CO2 podem desenvolver proteção à fotoinibição, 
que caso contrário poderá resultar numa significativa perda de produção da planta em 
situações de stresse (Chaves e Pereira, 1992).  

De acordo com Gonçalves et al. (2009) o incremento esperado de CO2 pode estimular 
fortemente a fotossíntese e o rendimento da videira, sem causar efeitos negativos na 
qualidade do vinho. Além disso, a análise sensorial informal realizada pelos investigadores 
mostrou que a qualidade do vinho permanece praticamente inalterada, apesar de alguns 
compostos serem ligeiramente afetado pelo CO2 elevado. A falta de água, o aumento da 
temperatura e as cada vez mais frequentes ondas de calor levam a uma redução da área 
foliar da videira, a uma forte desidratação das vides, a uma diminuição das taxas 
fotossintéticas e a vinhos desequilibrados (Macedo, 2010). 

A estabilidade e integridade das membranas biológicas é um elemento crucial da 
resistência da planta ao stresse abiótico, que pode causar disfunções na permeabilidade da 
membrana plasmática, fluidez e perturbação da atividade enzimática, como resultado dos 
danos nas membranas (Bajji, 2002; El-Tayeb, 2005; Sacala, 2009). O stresse hídrico pode 
ter outros efeitos na planta e muitas vezes levar ao comprometimento da nutrição mineral e 
desregulação da homeostasia iónica (Sacala, 2009), resultando em distribuições anormais 
de elementos nos órgãos das plantas, e em último caso danificando as características 
estruturais e funcionais das membranas (Kaya et al., 2006). Nestas situações, pensa-se que 
as aquaporinas tenham um papel em manter a homeostasia e o equilíbrio hídrico em 
situações de stresse hídrico (Kaldenhoff et al., 2008). 

O stresse térmico causa um decréscimo na atividade da enzima ribulose 1,5-bifosfato 
carboxilase/oxigenase (Rubisco) através da alteração da concentração de locais catalíticos 
e/ou da presença de inibidores, dependendo da intensidade do stresse (Galmés et al., 
2013). Isto provoca uma redução na fotossíntese prejudicando a fixação de carbono nesta 
espécie, limitando assim o fornecimento de açúcares aos bagos. Outros efeitos da 
temperatura incluem mudanças no abrolhamento e aparecimento da folha (Moncur et al., 
1989), internos e crescimento foliar (Greer e Jeffares, 1998), taxas de desenvolvimento 
radicular (Kliewer, 1977) e processos de maturação do fruto (Yamane et al., 2006). Nos 
bagos, temperaturas elevadas podem causar várias modificações, principalmente na fase de 
amadurecimento, como a diminuição da acidez e aumento do pH (Hannah et al., 2013), 
aumento da concentração de açúcares (Keller, 2010) e redução do tamanho e peso (Hale e 
Buttrose, 1974). Além disso, baixos teores de antocianinas nos bagos são normalmente 
provocados por temperaturas altas (Kliewer e Torres, 1972; Greer e Weston, 2010). O 
desenvolvimento fenológico da videira é um processo orientado pela temperatura (Jones e 
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Davis, 2000; Pearce e Coombe, 2004) e temperaturas elevadas vão antecipar estados 
fenológicos e encurtar ciclos de crescimento da videira (Webb et al., 2008), reduzindo assim 
a acumulação de biomassa e a produtividade (Bindi et al., 1996; Pearce e Coombe, 2004; 
Duchêne e Schneider, 2005). Vários estudos têm demonstrado que o aumento da 
temperatura causa colheitas precoces (Jones e Davis, 2000; Jones et al., 2005a), em alguns 
casos, chegando a ser um mês antes (Seguin e de Cortazar, 2005; Rochard et al., 2006). A 
duração das várias fases de desenvolvimento da planta (do abrolhamento à maturação) 
serão mais curtas, em que quanto maior for o aumento da temperatura, maior será o 
impacto (Bindi et al., 1996). 

A radiação UV compreende apenas uma pequena gama do espetro solar (menos de 
0,5%), contudo tem um enorme impacto na biologia da planta (Martínez-Lüscher et al., 
2013). Os efeitos dos raios UV nas plantas foram revistos por Kakani et al. (2003) e incluem 
mudanças na forma e cor das folhas, modificações na anatomia foliar e em última análise, 
inibem a captação de CO2 e a produção de fotoassimilados. O decréscimo no conteúdo em 
clorofila foi também patente num vasto leque de espécies de plantas, assim como danos na 
ultraestrutura dos cloroplastos (Sullivan e Rozema, 1999). A radiação UV-B pode causar 
inibição do PSII, uma vez que se trata do componente mais sensível da membrana dos 
tilacoides do cloroplasto (e.g. Bolink et al., 2001; Savitch et al. 2001). A alta radiação pode 
também levar a uma redução da Rubisco, quer em termos de atividade quer de conteúdo 
(Correia et al., 1999; Savitch et al., 2001). A redução da regeneração da ribulose-1,5-
bifosfato (RuBP) e da quantidade de sedoheptulose-1,7-bifosfato são também uma 
consequência da radiação UV-B (Allen et al., 1997; Savitch et al., 2001). Contudo, parece 
que alguma da influência da radiação UV-B sobre o fluxo de solutos (complexos enzimáticos 
presentes nas membranas plasmáticas que facilitam o fluxo) prejudica a abertura dos 
estomas (Jansen e Van-den-Noort, 2000). Este tipo de radiação reduz as taxas de 
alongamento do tronco principal e dos ramos, resultando assim em plantas mais baixas e 
compactas, com o peso afetado principalmente pela presença de internos mais curtos, em 
vez da presença de menos nós (Gonzalez et al., 1998; Zhao et al., 2003). A área foliar é 
também reduzida, devido à redução do tamanho das células ou/e mudanças na estrutura da 
folha (Tevini et al., 1983), redução no número de células (Gonzalez et al., 1998) e tanto pela 
divisão como pela expansão celular (Hofmann et al., 2001). Bertamini e Nedunchezhian 
(2003) concluíram que a irradiância elevada induz mudanças não só na parte aceitadora de 
eletrões do PSII (nas folhas adultas), mas também na parte doadora do PSII (folhas jovens). 

Alguns destes efeitos prejudiciais foram detetados em videira. Com efeito, uma redução 
significativa em múltiplos parâmetros como o conteúdo total de clorofilas, fotossíntese 
líquida, condutância estomática, concentração sub-estomática de CO2, eficiência do PSII, 
proteínas solúveis totais e o estado de de-epoxidação do ciclo das xantofilas (VAZ) foi 
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observada (Núñez-Olivera et al., 2006; XinMing et al., 2009; Majer e Hideg, 2012; Berli et al., 
2013; Martínez-Lüscher et al., 2014). 

3.2. Mecanismos de defesa da videira contra o stresse  

As plantas estão ligadas ao seu habitat, não podendo fugir dos vários stresses 
ambientais ou antropogénicos que as ameaçam e por isso, precisam de mecanismos que 
lhes permitam evitar ou pelo menos adaptarem-se a tais condições (figura I-4). Elas estão 
adaptadas e normalmente respondem com flexibilidade às contínuas mudanças no 
metabolismo celular e atividades fisiológicas, em resposta às alterações ambientais a que 
estão sujeitas (Lichtenthaler, 1998). Apesar de algumas plantas possuírem respostas 
bastantes complexas e dinâmicas a esta situação (Lichtenthaler, 1998; Cramer et al., 2011), 
na videira, o stresse abiótico modifica o crescimento e desenvolvimento de todos os órgãos 
da planta (Ferradino e Lovisolo, 2014). 
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O porta-enxerto desempenha um papel importante na capacidade da videira de lidar com 
o stresse hídrico, controlando e ajustando o fornecimento de água para o seu crescimento e 
desenvolvimento. Como tal, a formação de um sistema radicular mais denso e profundo é 
usualmente uma estratégia efetiva da videira para captar mais água durante períodos de 
baixa disponibilidade de água (Palliotti et al., 2000; Transmontini et al., 2013). O tipo de 
casta e porta-enxerto permite conferir à planta características de adaptabilidade à seca, 
influenciando a extração de água do solo e a sensibilidade do controlo estomático 
(Transmontini et al., 2013). A videira também apresenta outros mecanismos para prevenir a 
perda de água, diminuindo o vigor e/ou provocando uma senescência parcial das folhas 
(Chaves, 1992), mediando a condutância estomática através do metabolismo do ácido 
abscísico (ABA) (Iacono et al., 1998) ou acumulando açúcares solúveis e outras moléculas 
de baixo peso molecular responsáveis por diminuir o potencial osmótico. Isto permite que a 
turgescência da célula se mantenha (Düring, 1984; Düring e Dry, 1995).  

De facto, parece que para a videira, a capacidade de diminuir o potencial osmótico seja 
a estratégia dominante para restringir as perdas de água nas folhas em situações de stresse 
hídrico (Patakas e Noitsakis, 1999). Mecanismos de prevenção em situações de seca como 
o ajustamento osmótico, contrariam a perda de turgescência, aumentando e mantendo uma 
grande quantidade de solutos no citoplasma e que tem provado ser de particular importância 
de entre todas as estratégias de adaptação a stresses (Cushman, 2001). Os hidratos de 
carbono solúveis diminuem nas videiras em stresse, assim como a manutenção da 
concentração dos mesmos durante o dia, que mostra que outros compostos além dos 
açúcares são utilizados para diminuir o potencial osmótico nas folhas de videiras em stresse 
(Patakas e Noitsakis, 1999). Um desses reguladores osmóticos é a prolina, que ocorre 
amplamente em proteínas, mas também se pode acumular no citoplasma em resposta a 
stresses abióticos especialmente o stresse hídrico, ajudando a proteger e estabilizar 
estruturas como proteínas e membranas (Sacala, 2009).  

As adaptações da videira a habitats secos e quentes podem levar a mudanças a nível 
vascular, como a redução do tamanho dos vasos xilémicos, que pode contribuir para o 
controlo do fluxo de água e minimizar a suscetibilidade desses vasos à cavitação (Lovisolo e 
Schubert, 1998). De facto, os sinais provenientes da raiz parecem ter um papel fulcral na 
regulação da abertura dos estomas, atuando como resposta à disponibilidade de água no 
solo. A produção e exportação do ABA das raízes estão relacionadas com a disponibilidade 
de água do solo e assume-se como o mensageiro que garante que o abastecimento de 
água na planta é estritamente controlado pelas raízes (Bacon, 2004). Os níveis de ABA na 
planta aumentam em resposta aos stresses abióticos, desencadeando respostas 
bioquímicas específicas; quando há um alívio da ação do stresse, esta hormona é 
metabolizada em produtos inativos (Piotrowska e Bajguz, 2011). Aumentos na concentração 
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de ABA na seiva xilémica e nas folhas de videira estão relacionados com mudanças na 
condutância estomática (Soar et al., 2004; Pou et al., 2008), bem como a sua influência na 
condutividade hidráulica, na expressão genética das aquaporinas e na reparação de 
embolismos em videiras sujeitas a stresse hídrico (Cramer, 2010; Lovisolo et al., 2010).  

Kaldenhoff et al. (2008) sugerem que a interação ABA/aquaporinas permite que estes 
processos (reparação de embolismos na videira e ativação das aquaporinas, em situações 
de stresse hídrico) ocorram devido principalmente à respetiva localização nas células. A 
capacidade das aquaporinas, que se constituem como proteínas hidrofóbicas com seis 
hélices alfa e que atravessam a membrana, de facilitar o movimento da água através das 
membranas citoplasmáticas (Tyerman et al., 2002), potencia a regulação da turgescência 
desde as raízes até às folhas, melhorando assim a condutividade hidráulica da planta com 
défice hídrico. Tensões significativas no xilema, que se desenvolvem quando ocorre um 
decréscimo na água disponível no solo, podem ser parcialmente aliviadas como 
consequência do uso eficiente de água. Nestas circunstâncias, se o fecho dos estomas em 
resposta a um solo mais seco, em parte atribuído para prevenir a cavitação nos vasos 
xilémicos, pode sugerir que um alívio na tensão no xilema pode permitir um aumento da 
condutância estomática e o contínuo processo de fixação de carbono, enquanto a 
quantidade de água disponível diminuí (Bacon, 2004).  

Piotrowska e Bajguz (2011) referem no seu artigo que estímulos bióticos ou abióticos 
adversos levam à síntese de etileno, o que vai atrasar o crescimento da planta até o stresse 
ser eliminado. Outra hormona com um papel muito importante na sinalização do stresse é o 
ácido jasmónico. Ele induz uma variedade de processos fisiológicos (germinação de 
sementes, desenvolvimento do pólen, síntese do etileno, senescência e formação de 
tubérculos) e é considerado uma substância de sinalização responsável pela ativação de um 
sinal de via de transdução em resposta a diferentes tipos de stresses bióticos e abióticos 
(Piotrowska e Bajguz, 2011). Nos seus estudos em milho sujeito a stresse hídrico, Kaya et 
al. (2006) reportaram que um decréscimo na concentração de cálcio (Ca) em células 
vegetais é prejudicial, pois trata-se de um elemento que tem um papel essencial na 
manutenção da integridade estrutural e funcional das membranas citoplasmáticas e na 
regulação da sua permeabilidade e seletividade.  

O aparelho fotossintético é geralmente tolerante ao stresse hídrico. Contudo, se a 
imposição da desidratação do mesófilo é moderado, continuado ou severo mas curto, um 
ajustamento metabólico ocorre através de processos metabólicos, principalmente 
relacionados com a regeneração da ribulose-1,5-bifosfato (RuBP) ou com a atividade da 
Rubisco (Medrano et al., 2002). Em condições adversas, como alta irradiância, temperaturas 
altas e stresse hídrico, a fotoinibição (definida como a inibição da fotossíntese) pode 
ocorrer , especialmente causada pela irradiância excessiva que afeta fortemente a produção 
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e rendimento da planta (Alves et al., 2002; Guan e Gu, 2009). Pode-se dividir em dois tipos: 
a fotoinibição dinâmica (uma regulação a curto prazo da fotossíntese, relacionada com 
alguns mecanismos de fotoproteção, como o ciclo das xantofilas, as reações de Mehler e a 
fotorrespiração) ou a fotoinibição crónica (um mecanismo de defesa a longo prazo 
compreendido como danos relacionados com a perda da funcionalidade do PSII) (Guan e 
Gu, 2009). Bertamini e Nedunchezhian (2003) sugeriram que um alto grau de fotoinibição 
em folhas jovens, provavelmente refletia uma resposta dinâmica de regulação do sistema 
fotossintético ao excesso de energia luminosa.  

Apesar de alguma perda de produtividade ser observada, este processo pode proteger 
os pigmentos fotossintéticos e o transporte de eletrões da destruição grave. De acordo com 
Cornic (1994), algumas das estratégias para prevenir danos incluem a redução da luz 
absorvida pelas folhas (com maior refletância ou transmissão), dissipação da energia 
absorvida pelo PSII na forma de calor ou a redução do potencial gerado no processo 
fotoquímico. A evolução tem refinado o aparelho fotossintético de modo a tornar-se cada vez 
mais eficiente em termos fotossintéticos garantindo níveis de intensidade luminosa 
suportáveis sem criar danos (Ort e Baker, 2002; Reddy e Raghavendra, 2006). Respostas 
protetoras ao nível da folha devem ser ativadas rapidamente, em resposta aos fatores de 
stresse, de modo a prevenir estragos irreversíveis no aparelho fotossintético. 

A eliminação das espécies reativas do oxigénio (ROS) por sistemas enzimáticos e não 
enzimáticos, a estabilidade da membrana citoplasmática, a expressão de aquaporinas e as 
proteínas do stresse são mecanismos vitais à tolerância ao stresse (Anjum et al., 2011). 
Galmés et al. (2011) concluíram que a diminuição da concentração do CO2 no cloroplasto 
pode induzir a desativação da Rubisco, a enzima fixadora de carbono principal na planta, 
constituindo cerca de 70% do total de proteínas na folha (Singh e Usha, 2003). A geração de 
ROS devido ao stresse é reconhecido a nível celular e é controlado ao nível da produção e 
do consumo, através do aumento de antioxidantes, apesar das ROS não reagirem apenas 
com os lípidos das membranas, verificando-se também uma interação não-específica com 
outros compostos importantes, como os pigmentos fotossintéticos, proteínas e ácidos 
nucleicos (Sairam e Saxena, 2000; Sacala, 2009; Anjum et al., 2011). 
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4. Estratégias de curto-prazo para a mitigação dos efeitos do clima tipicamente 
mediterrânico  

Como referido anteriormente, muitos fatores de stresse levam a numerosas mudanças 
fisiológicas e bioquímicas nas plantas, resultando sérias perdas na produção e qualidade do 
bago. Medidas de adaptação a curto-prazo devem ser consideradas como a primeira 
estratégia de proteção à mudança climática e deve focar-se em ameaças específicas, de 
modo a otimizar a produção (Fraga et al., 2013), daí ser urgente procurar meios efetivos de 
aumentar a resistência das culturas aos fatores de stresse (Sacala, 2009).  

A gestão da vinha começa com a seleção da combinação casta x porta-enxerto e as 
práticas culturais, como a orientação e posição das videiras, poda, controlo de doenças e 
irrigação, além de outros fatores, como representa a figura I-5. 

Respostas protetoras ao nível da folha devem desencadear respostas rápidas aos 
stresses de modo a prevenir danos irreversíveis no aparelho fotossintético (Anjum et al., 
2011). Um dos métodos alternativos envolvendo o alívio dos efeitos negativos do stresse 
poderá ser a aplicação foliar de substâncias orgânicas ou inorgânicas, com efeitos benéficos 
na fisiologia da videira. De acordo com muitos investigadores, a aplicação exógena pode 
aumentar a performance das plantas durante períodos de stresse, apesar de a resposta 
variar de espécie para espécie. A seguir serão descritas algumas das substâncias (ácido 
salicílico, calda bordalesa, caulino, silício de potássio) que podem ser usadas na vinha, uma 
vez que a sua aplicação mostra melhorias em outras espécies. 
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Figura I-5. A influência do solo, clima e técnicas na qualidade do vinho através dos seus efeitos na 
fisiologia da videira (adaptado de Smart, 1985)
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4.1. Ácido Salicílico 

As plantas são uma fonte rica de medicamentos naturais e numerosas drogas 
usadas atualmente, como a digitalina, quinina, taxol, 
opiáceos de codeína/morfina e a aspirina, que é um derivado 
sintético de ácido salicílico. A aspirina é provavelmente uma 
das drogas mais bem-sucedidas e amplamente utilizadas, 
pois não só reduz a dor, a inflamação e a febre, mas também 
o seu uso profilático reduz o risco de ataque cardíaco, 
derrames e certos tipos de cancro (Vlot et al., 2009). 

O ácido salicílico (figura I-6) é um regulador 
endógeno de crescimento de origem fenólica, que participa 
na regulação de processos fisiológicos em plantas. É também importante na resistência à 
doença (Raskin, 1992; Hussain, 2008), atuando como compostos de defesa antimicrobianos 
preformados ou induzidos (fitoalexinas) ou por sinalização para ativação da defesa 
endógena contra os agentes patogénicos (Raskin, 1992; Métraux e Raskin, 1993; 
Humphreys e Chapple, 2002), sendo este composto fenólico essencial para o 
desenvolvimento da resistência sistémica adquirida (Zhang et al., 2010). Em termos de 
fisiologia em stresse, o ácido salicílico foi primeiramente demonstrado ter um papel na 

resposta ao stresse biótico, contudo, há evidências crescentes sugerindo uma resposta aos 

efeitos do stresse abiótico (como temperatura alta ou baixa, radiação ultravioleta, ozono e 
metais pesados) (Yalpani et al., 1994; Senaratna et al., 2000; Hayat e Ahmad, 2007).  

De acordo com Hayat e Ahmad (2007), o ácido salicílico induz alterações ao nível da 
anatomia da folha e da estrutura do cloroplasto. Curiosamente, em situações de stresse 
abiótico, o ácido salicílico é apontado como molécula de sinal interno, envolvida na resposta 
antioxidante, interagindo com ROS (Borsani et al., 2001). Estes estudos, assim como outros, 
mostraram claramente que o ácido salicílico não pode induzir a tolerância ao stresse 
abiótico em todos os tipos de plantas, dependo a sua eficácia da espécie em causa.  

A capacidade de aumentar a massa seca das plantas, contra o efeito adverso do 
stresse hídrico, pode ter implicações significativas para melhorar o crescimento das plantas 
e na superação da barreira de rendimento decorrentes de condições de défice de água 
(Singh e Usha, 2003; Shen et al., 2014), verificando-se um aumento da massa fresca e 
seca, do comprimento da parte aérea/raízes, bem como no número de folhas nas plantas 
que enfrentam stresse hídrico com aplicação do ácido salicílico (Idrees, 2010). 
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Figura I-6. Estrutura de ácido 
salicílico (in Hayat e Ahmad, 

2007).
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Em concentrações satisfatórias, pode causar uma diminuição temporária no nível de 
stresse oxidativo nas plantas, melhorando a sua capacidade antioxidante e ajudando na 
indução da síntese de compostos protetores, como as poliaminas (Hayat e Ahmad, 2007). 
Kadioglu et al. (2010) referem também que o ascorbato, glutationa, α-tocoferol, carotenoides 
e até os níveis endógenos de ácido salicílico são induzidos pela aplicação do tratamento. Os 
níveis de ROS eram maiores nas plantas de Ctenanthe setosa tratadas com ácido salicílico 
por volta do 34º dia, contudo, no 38º dia os níveis decresceram drasticamente nestas 
plantas. O tratamento ajuda a prevenir a peroxidação lipídica, já que se verifica um aumento 
nas plantas controlo. Estes resultados mostram que a aplicação exógena de ácido salicílico 
pode aliviar os danos provocados pelos efeitos a longo prazo do stresse hídrico, diminuindo 
as perdas de água e induzindo o sistema antioxidante na planta que apresenta enrolamento 
das folhas, um mecanismo de proteção alternativo contra a falta de água (Kadioglu et al., 
2010).  

Nos seus estudos, Korkmaz et al. (2007) revelaram que aplicar um pré-tratamento 
com ácido salicílico poderá proteger as plântulas de melão do stresse hídrico, seja através 
de imersão das sementes ou por meio de pulverização foliar; a aplicação foi eficaz dentro da 
gama de 0,1-1 mM na tolerância à seca, mesmo que à concentração mais elevada (1 mM) 
utilizada neste estudo tenha sido ligeiramente menos eficaz.  

Em plantas sujeitas a stresse salino, como a espécie Catharanthus roseus ou Vinca-
de-Madagáscar (Idrees et al., 2011), milho (Manzoor et al., 2015) e tomateiro (Stevens et al., 
2006), a aplicação de ácido salicílico permitiu não só neutralizar a ação deste stresse, mas 
uma melhoria significativa nos vários parâmetros fisiológicos e biológicos analisados, 
aliviando assim efeitos ambientais mais adversos. Estudos de Amiri et al. (2014) em videira, 
indicaram o aumento da absorção de nutrientes devido à ação do ácido salicílico em 
situação de stresse salino, como o maior mecanismo de alívio destes efeitos negativos, 
salientando contudo que a eficácia da resposta induzida pelo ácido salicílico depende da 
concentração do mesmo, da intensidade da salinidade e da espécie em causa.  

A aplicação exógena de ácido salicílico enquanto tratamento, pode assim aumentar 
ou diminuir a atividade fotossintética das plantas, dependendo não só da espécie de planta 
mas também de fatores como o tipo de planta (C3 ou C4, por exemplo), a concentração e 
duração do tratamento, a forma como é aplicado e até as condições ambientais em causa 
(Janda et al., 2014). Contudo, o ácido salicílico apresenta um papel importante na tolerância 
ao stresse abiótico e na indução de proteção efetiva nas plantas sujeitas a stresse (Farooq 
et al., 2008), particularmente no stresse hídrico (Idrees, 2010). 
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4.2. Calda Bordalesa 

A Calda Bordalesa é um fungicida desenvolvido para o controlo de doenças, como o 
míldio da videira, que reduz a fotossíntese causando um decréscimo no vigor da planta e 
uma severa perda de colheita (Moutinho-Pereira et al., 2001). Foi descoberto por acaso, em 
Outubro de 1882 por Millardet (1885) em França, na região Médoc e ainda hoje é aplicado 
por viticultores, especialmente após o pintor e contém sulfato de cobre e cal (Moutinho-
Pereira, 2000). Empiricamente, os viticultores da região do Douro descobriram que a 
aplicação de Calda Bordalesa pode também minimizar a extrema desfoliação basal 
verificada no verão (Moutinho-Pereira et al., 2001). A Calda Bordalesa combina um elevado 
grau de estabilidade química e física, assim como uma grande durabilidade (adesividade) 
nas folhas onde é aplicada fazendo dele um excelente fungicida (Wilson e Sleesman, 1955). 
Doses de 0,4% reduzem a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) em 98%, 
e a incidência da doença em 46%. Esta concentração controla o míldio da uva, verificando-
se sintomas de fitotoxidade em doses de 0,8% de Calda Bordalesa, mas sem afetar a 
produtividade, não se tendo observado diferenças (Peruch e Della Bruna, 2008).  

Moutinho-Pereira et al. (2001) confirmaram a hipótese de que a aplicação de Calda 
Bordalesa tem efeito benéfico na fisiologia da videira, particularmente em situações de 
elevada radiação solar e temperatura alta que limitam a fotossíntese. A aplicação deste 
fungicida leva a temperaturas foliares mais baixas e valores de condutância estomática e 
eficiência fotoquímica do PSII superiores. Folhas tratadas com Calda Bordalesa evidenciam 
maior refletância, ao passo que a densidade fotónica transmitida e a temperatura são 
menores quando comparadas com as folhas controlo. As taxas fotossintéticas das folhas 
tratadas aumentaram devido à diminuição das limitações estomáticas e não estomáticas das 
folhas; as taxas de transpiração foram superiores, mas nem a eficiência intrínseca do uso de 
água, nem os potenciais hídricos foliares foram afetados. Além disso, a aplicação da Calda 
atrasou a senescência das videiras, inibindo o escaldão e consequentemente, o decréscimo 
de rendimento/produtividade por planta (Moutinho-Pereira, 2000; Moutinho-Pereira et al., 
2001). 
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4.3. Caulino  

O caulino é uma argila mineral inerte [Al2Si2O5(OH)4] que reflete a radiação 
ultravioleta potencialmente perigosa e a radiação infravermelha, transmitindo a radiação 
fotossintética ativa (Glenn e Puterka, 2005). A aplicação de partículas minerais, como o 
caulino, tem vindo a ser utilizado na mitigação dos efeitos provocados pelo stresse térmico e 
hídrico na fisiologia e produtividade das plantas (Rosati et al., 2006), bem como um aumento 
na qualidade dos produtos de colheitas (Glenn et al., 2002). Devido a estas qualidades, o 
caulino sendo um produto inerte e natural pode ser usado na produção orgânica em 
múltiplas culturas (Cantore et al., 2009). Em princípio, a aplicação de caulino na planta cria 
um ambiente hostil para os insetos e uma barreira física contra a infestação, impedindo o 
movimento, a alimentação a até a postura de ovos de insetos, além de ser improvável que 
estes desenvolvam resistência ao mineral (Glenn e Puterka, 2005). Assim, é usado no 
controlo de pragas em limões (Kerns e Wright, 2000) bem como na prevenção contra as 
lagartas que se deslocam para a vinha, após a maturação durante o Inverno em citrinos  
existentes nas proximidades da vinha (Wood e McBride, 2001). Após a aplicação de 3 
tratamentos com caulino, entre março e abril de 2001, o número de ovos larvas foi muito 
menor em áreas circundantes ao tratamento do que em zonas tratadas com pesticidas 
(Wood e McBride, 2001).  

A aplicação de caulino na vinha não afeta a composição volátil do vinho e tem uma 
influência inconsistente na maturação do cacho e nos atributos sensoriais do vinho (Ou et 
al., 2010). Em condições de elevado défice hídrico e stresse térmico com grandes perdas 
por evaporação, o caulino reduz a temperatura da folha (Glenn e Shellie, 2008) e a taxa de 
transpiração, aumentando a taxa fotossintética e o uso eficiente de água (Correia et al., 
2014), devido à sua capacidade para refletir a maior parte da energia radiante que incide 
sobre as superfícies da folha (Moftah e Al-Humaid, 2005). Por outro lado, a redução da 
condutância estomática e potencial hídrico foliar menos negativo em videiras tratadas com 
caulino foram apenas observados em condições de boa disponibilidade hídrica, 
provavelmente devido ao aumento induzido pelo stresse hídrico do fecho dos estomas ser 
independente da temperatura das folhas (Glenn e Shellie, 2008). Resultados semelhantes 
foram descritos por Cantore et al. (2009) em tomate, tendo sido também detetado um 
aumento na produtividade comercial e no seu conteúdo em licopeno, devido provavelmente 
à redução de danos provocados pela radiação solar e o ataque de pragas aos frutos.  

Bons resultados com a aplicação de caulino foram também obtidos em oliveira 
(Denaxa et al., 2012) e roseira (Sotelo-Cuitiva et al., 2011), tanto como mitigador dos efeitos 
provocados pelo stresse hídrico, como inseticida orgânico. Pode também ser utilizado em 
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regiões tropicais para melhorar a aclimatização da planta a altas temperaturas e radiações 
elevadas em estágios iniciais de crescimento de rebentos de roseira. 

Em videira, o uso do caulino foi descrito como capaz de reduzir a temperatura da 
folha e do fruto da videira em condições de défice hídrico (Shellie e Glenn, 2008; Glenn et 
al., 2010). Song et al. (2012) e Shellie e King (2013) concluíram dos seus estudos que o 
caulino tem um efeito mínimo nas uvas, contrariamente ao défice hídrico que altera a 
composição e maturação das uvas (Song et al., 2012), especialmente no que se relaciona 
com a acumulação de antocianinas (Shellie e King, 2013). Estudos recentes de Correia et al. 
(2014) mostram que a aplicação de caulino melhora a performance das videiras, devido à 
sua capacidade de refletir uma parte da radiação, de dissipar o excesso de radiação por via 
da fluorescência, reduzindo assim a temperatura até 4,7ºC e protegendo os pigmentos 
fotossintéticos (figura I-7).

Além do mais, valores de condutância estomática e taxa fotossintética superiores 
foram observados especialmente ao meio-dia, em conjunto com as melhores relações 
hídricas nas videiras pulverizadas com caulino (Correia et al., 2014). 

A aplicação de caulino nas folhas, principalmente em áreas onde não é possível 
recorrer a sistemas de rega, pode ser uma estratégia efetiva para garantir a viabilidade das 
culturas em regiões de grande aridez. Portanto, uma vez demonstrada e comprovada a sua 
viabilidade técnica e económica, o caulino tem o potencial para ser recomendado nas 
regiões vitícolas do Mediterrâneo (Macedo, 2010).  
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Figura I-7. O impacto da aplicação do caulino na performance da videira.
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4.4. Silício 

O silício (Si) é o segundo elemento mais abundante na crusta terrestre (cerca de 
28% do total), correspondendo ao elemento químico de número atómico 14 (posição 
ocupada na tabela periódica dos elementos químicos). Embora seja acumulado em grandes 
quantidades por múltiplas famílias de plantas, especialmente em gramíneas e ciperáceas 
(Hattori et al., 2005; Crusciol et al., 2009) e apesar de muitos estudos já terem demonstrado 
o seu efeito benéfico em várias espécies, o silício continua sem ser considerado um 
elemento essencial para o crescimento das plantas (Crusciol et al., 2009).  

O silício tem mostrado desempenhar um papel importante na melhoria da resistência 
da planta a stresses abióticos, especialmente o stresse hídrico (Pei et al., 2010; Chen et al., 
2010) e bióticos, aumentando a resistência da planta a doenças e pestes (figura I-8) (Ma, 
2004). Um estudo salientou que a aplicação de silício tem uma ação protetora do stresse 
aumentando a eficiência fotoquímica e o ajustamento da absorção de nutrientes minerais na 
planta, não se verificando contudo qualquer alteração fisiológica ou de crescimento nas 
plantas de arroz que não se encontrem em stresse (Chen et al., 2010). 
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Figura I-8. Os efeitos benéficos do silício ao nível das folhas, em situação de stresse 
(adaptado de Ma, 2004).
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Mali e Aery (2009) analisaram o efeito da aplicação de silício em diferentes 
concentrações (50, 100, 200, 400 e 800 mgKg-1), em plantas de feijão-frade e verificaram 
que em concentrações menores havia um aumento do crescimento das plantas, o que 
indiciava o efeito benéfico do silício; em concentrações mais elevadas verificava-se uma 
diminuição do teor em ferro nas folhas e raízes o que levava à ocorrência de clorose e 
consequentemente do desenvolvimento da planta. 

As folhas da planta do trigo que crescem em situação de défice hídrico, com a 
aplicação de silício evidenciaram valores significativamente superiores de peso foliar 
específico em comparação com as folhas de plantas em stresse e sem a presença desta 
substancia inorgânica (controlo). O efeito benéfico surge do facto que as perdas por 
transpiração serem reduzidas, enquanto o conteúdo relativo de água e o potencial hídrico se 
mantêm (Gong et al., 2003). Outros estudos dos mesmos autores (2005) também sugerem 
que o silício pode estar envolvido em atividades metabólicas ou fisiológicas em plantas 
superiores em défice hídrico. De acordo com os resultados, o melhoramento na tolerância 
do trigo ao stresse estava associado ao aumento da capacidade das defesas antioxidantes 
aliviando os danos oxidativos das moléculas funcionais e a manutenção de múltiplos 
processos fisiológicos, como a fotossíntese em situação de stresse.  

Outro efeito protetor do silício sugerido por Romero-Aranda et al. (2006) diz respeito 
à sua contribuição na diluição dos sais na planta, melhorando o armazenamento de água 
nos tecidos, mitigando assim os efeitos tóxicos da salinidade e permitindo taxas de 
crescimento superiores. Também num estudo recente (2015) em stresse salino, Bydordy et 
al., verificaram que aplicação de silício em plantas de trigo aumentava a atividade 
enzimática antioxidante, o teor em clorofilas, a taxa fotossintética, bem como o 
desenvolvimento vegetativo e produtivo. 

A aplicação de silício pode assim ser um caminho viável para melhorar o crescimento 
das culturas e aumentar a sua produção em áreas áridas ou semiáridas (Gong et al., 2003), 
dependendo o seu efeito da espécie em causa, bem como do tipo de stresse e da 
intensidade do mesmo (Pei et al., 2009). 
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1. Material vegetal e métodos de crescimento 

O ensaio foi realizado nos anos de 2011 e 2012 com videiras envasadas e foi preparado 
e constituído em Vila Real, no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(41°17’N, 7°44’W, 470 m de altitude), sub-região Baixo Corgo da Região Demarcada do 
Douro no Norte de Portugal. As videiras com um ano, pertencentes à espécie Vitis vinifera L. 
cultivar (cv) Touriga Nacional enxertada em 110R foram plantadas em vasos (figura II-1), 
num total de 100 plantas (uma planta por vaso) no primeiro ano de ensaio e 60 vasos no 
ensaio de 2012. O solo presente nos vasos com cerca de 15 L de capacidade foi preparado 
e misturado especialmente para este ensaio, cuja caracterização está nos anexos A e B, 
relativamente às análises ao mesmo nos anos de 2011 e 2012 e ocupava 3/4 do volume 
total. O substrato utilizado correspondia a um solo de origem xistosa, possuía textura média, 
moderadamente ácido e com teor baixo a médio em matéria orgânica (0,9 – 2,0%). 

As videiras foram sujeitas a dois regimes de rega: I-capacidade de campo (conforto 
hídrico – CH) e II-1/3 da capacidade de campo (stresse hídrico – SH). O sistema de rega 
gota-a-gota foi instalado em todos os vasos (figura I-1) e consistia na presença de um 
gotejador por vaso (com um débito de 2 Lh-1), cujo funcionamento era controlado e limitado 
a um intervalo diário. No ano de 2011, aquando da instalação da vinha, a rega consistia em 
10 minutos por vaso de manhã e 10 minutos ao final da tarde, para permitir o 
desenvolvimento das videiras. A 20 de julho, o regime de rega foi restruturado e passou a 
decorrer no período noturno a partir das 21 horas e durava 20 minutos nas videiras à 
capacidade de campo e 8 minutos nas videiras a 1/3 da capacidade de campo. Ao longo do 
ensaio os tempos foram sendo reajustados de acordo com as condições meteorológicas de 
modo a manter a diferença no estado hídrico das videiras. A humidade média dos vasos, 
apresentada em percentagens na figura I-2 evidencia essa distinção, nem sempre muito 
vincada entre as videiras em conforto hídrico e as sujeitas a stresse hídrico no ano de 2011. 
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Figura II-1. Preparação do ensaio, com a plantação das videiras Vitis vinifera L. cv Touriga Nacional 
em vasos, no Campus da UTAD. 
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No ano de 2012 o regime de rega manteve-se, sendo o intervalo de rega das videiras à 
capacidade de campo 40 a 60% superior ao das videiras a 1/3 da capacidade de campo, de 
modo a manter uma diferença significativa entre condições hídricas. A figura II-3 apresenta o 
gráfico com as percentagens médias de humidade medidas no solo dos vasos em estudo, 
no ano de 2012. 

A escolha da cultivar Touriga Nacional (figura II-4) para este estudo, uma casta muito 
antiga no Douro, prende-se com a crescente importância e reincidência no panorama 
vitícola nacional, especialmente na RDD. Caracteriza-se por folha adulta pequena, 
pentagonal, plana, ligeiramente rugosa, com dentes curtos mais largos que compridos e 
convexos; pedúnculo de comprimento médio; cachos pequenos (100 a 150g), cilíndrico-
cónico, frouxo e por vezes compacto, diretamente relacionado com a sensibilidade e 
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Figura II-3. Humidade média do solo (em percentagem) dos vasos das videiras 
sujeitas a stresse hídrico (SH) ou conforto hídrico (CH), com aplicação de calda 
bordalesa (CB), caulino a 5% (K5) e sem tratamento, as controlo (C). O gráfico 
reporta a medições realizadas no ano de 2012.
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Figura II-2. Humidade média do solo (em percentagem) dos vasos das videiras sujeitas a stresse 
hídrico (SH) ou conforto hídrico (CH), com aplicação de ácido salicílico (AS), calda bordalesa (CB), 
caulino a 3% (K3), caulino a 6% (K6), silício com potássio (Si-K) e sem tratamento, as controlo (C). 
Os gráficos reportam medições realizadas no ano de 2011.
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condições propícias ao desavinho; bago pequeno 
arredondado, de cor negro-azulado devido à abundância dos 
aromas primários, sendo esta uma das imagens de marca da 
casta com película medianamente espessa, polpa não corada, 
suculenta e de sabor específ ico, apresentando-se 
simultaneamente floral e frutada, sempre intensa e explosiva; 
pouco produtiva, capaz de produzir vinhos equilibrados, com 
boas graduações alcoólicas e excelente capacidade de 
envelhecimento (Magalhães, 2008).  

Os tratamentos foram aplicados nas folhas por pulverização (figura II-5): o ácido 
salicílico a 1mM foi obtido pela dissolução de 0,21g em 3 mL de etanol, posteriormente em 
1,5 L de água, tendo ainda sido adicionado 150 mL de Tween; a calda bordalesa a 2% foi 
preparada dissolvendo 40g de sulfato de cobre num litro de água (solução de sulfato de 
cobre a 2%) e 40g de cal num litro de água (solução de cal a 2%) e posteriormente 
misturadas as duas soluções; o caulino foi aplicado em duas concentrações distintas, a 3% 
pela dissolução de 60g em dois litros de água e a 6% pela dissolução de 120g da substância 
em dois litros de água; o silício com potássio a 1% foi preparado dissolvendo 15 mL do 
micronutriente em 1,5L de água. Para cada tratamento existia um grupo controlo, onde não 
foi aplicada qualquer substância, tendo sido apenas pulverizadas com água. Cada grupo de 
tratamento/controlo era formado por 10 plantas envasadas (figura II-5). 

No segundo ano de ensaio e tendo como base os resultados de 2011 foram 
selecionados os dois tratamentos mais promissores, a calda bordalesa e o caulino, que 
neste ensaio apresenta uma concentração intermédia a 5% (devido aos resultados 
interessantes em parâmetros diferentes nas concentrações a 3% e 6%). Para a preparação 
da calda bordalesa dissolveram-se 40g de sulfato de cobre num litro de água, mais 50g de 
cal num litro de água e misturaram-se as duas soluções; o caulino a 5%, foi obtido tendo-se 
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Figura II-4. Touriga Nacional 
(in Magalhães, 2008).

Figura II-5. Aplicação dos tratamentos por pulverização das folhas das videiras e pormenor da 
preparação do tratamento calda bordalesa (ano de 2011).



Capítulo II. Material e métodos 
!

dissolvido 200g em 4 litros de água. Mais uma vez existia um grupo de videiras controlo, 
para cada estado hídrico, onde apenas se pulverizaram as videiras  com água. 

Os tratamentos foram aplicados nos dias 21 de julho e 23 de agosto em 2011 (figura 
II-6) e 17 de julho de 2012 e uma repetição da aplicação do caulino dia 30 de julho de 2012 
(devido à chuva que se fez sentir e que retirou parte do tratamento aplicado). As 
determinações fisiológicas foram realizadas nas folhas adultas expostas ao sol.

O clima foi o típico Mediterrânico, com invernos chuvosos e verões longos, quentes e 
secos. Precipitação média anual foi de 1112 milímetros, dos quais 12% de junho a setembro. 
Os meses mais quentes são julho e agosto e os mais frios dezembro e janeiro, com 
temperaturas médias diárias de 21-22ºC e 6-7ºC, respetivamente. O valor médio anual de 
luz solar ao longo de um período de 30 anos é de 2410 h, das quais 49% se verificam de 
junho a setembro (dados para o período de 1961-1990, de acordo com o banco de dados do 
Instituto de Meteorologia Português). 

Na figura II-7 é possível observar a variação da temperatura média do ar e a precipitação 
média registada por mês, nos anos de 2011 e 2012. Relativamente à temperatura média, os 
meses de julho, agosto e setembro registaram os valores mais elevados e o os meses de 
dezembro e janeiro os valores mais baixos. O ano de 2012 apresentou uma ligeira variação 
no mês de abril em que se verificaram temperaturas mais baixas que no mês homólogo do 
ano anterior e um decréscimo em relação ao mês de março, que se apresentou 
excecionalmente quente para o normal. 
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Figura II-6. Vista geral do ensaio do estudo, com videiras envasadas, Vitis vinifera L. cv Touriga 
Nacional no Campus da UTAD, em 2011. É possível observar os tratamentos pulverizados nas 
folhas (caulino, calda bordalesa, ácido salicílico e silício-potássio). 
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No que concerne aos valores de precipitação média, no ano de 2011 registaram-se 
valores de precipitação elevados no início do ano (janeiro e fevereiro), sendo que mês de 
novembro apresentou os valores médios mais elevados de todos, destacando-se dos meses 
de outubro e dezembro. Por outro lado, o ano de 2012 revelou-se mais seco e com valores 
muito baixos nos primeiros meses do ano, sendo o mês de dezembro o mais chuvoso.  As 
videiras terão desenvolvido o seu ciclo vegetativo sem qualquer alteração ou atraso. 

 2. Trocas gasosas das folhas 

  Foram efectuadas com um analisador de gás por radiação infravermelha (IRGA) as 
medições das trocas gasosas para o CO2 e vapor de 
água (figura II-8), funcionando em modo diferencial e em 
circuito aberto (LCpro+, ADC, Hoddesdon, England). Foi 
utilizado este tipo de equipamento pois permite 
medições rápidas das trocas gasosas das folhas nas 
condições naturais e por medir simultaneamente outros 
parâmetros importantes para as trocas gasosas 
(Moutinho-Pereira, 2000). A partir das medições 
efectuadas pelo IRGA, respectivamente, CO2 do ar 
atmosférico, CO2 do ar afectado pela folha, humidade 
relativa do ar à entrada e saída da câmara, temperatura 
do ar dentro da câmara, densidade de fluxo fotónico fotossinteticamente ativo (PPFD) e 
caudais molares, de acordo com as fórmulas de von Caemmerer e Farquhar (1981), foram 
calculados os seguintes parâmetros: taxa fotossintética líquida (A), taxa de transpiração (E), 
condutância estomática para o vapor de água (gs), concentração de CO2 intercelular (Ci) e 
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Figura II-7. Precipitação média e temperatura média registadas nos anos de 2011 e 2012 registados 
em Vila Real.
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eficiência intrínseca do uso de água (A/gs). As taxas foram expressas por unidade de área 
foliar projectada (a área de apenas uma das superfícies foliares). Neste estudo as medições 
das trocas gasosas foram realizadas nos meses de julho, agosto e setembro nos anos de 
2011 e 2012. As medições das trocas gasosas foram efectuadas em folhas expostas e em 
condições de luz saturantes para a fotossíntese (PPFD superior a 1000 µmol m-2 s-1). Cada 
leitura foi registada assim que a pressão parcial do CO2 no interior da câmara estabilizasse, 
o que normalmente acontecia ao final do primeiro minuto, de forma a minimizar o chamado 
efeito de estufa dentro da câmara foliar.  

 3. Temperatura foliar 

 Para estimar a temperatura das folhas recorreu-se a um termómetro de 
infravermelhos, Infratrace KM800S (Comark Ltd, England), cujo fundamento teórico de 
funcionamento está descrito em Moutinho-Pereira (2000). Para as determinações 
selecionaram-se entre 6 a 10 folhas para cada tratamento e respetivo estado hídrico e 
apontou-se o termómetro para a folha alvo, numa posição ligeiramente oblíqua ao plano da 
folha e a uma distância aproximada de 1 m de modo a que o alvo observado através da mira 
do aparelho não apresentasse mais do que 20 mm de diâmetro. As determinações foram 
realizadas em dias de céu limpo, nos períodos da manhã e da tarde.  

 4. Fluorescência da clorofila a in vivo 

Neste trabalho utilizou-se um fluorímetro portátil (FMS 2, Hansatech Instruments, 
Norfolk, England) com o qual se procedeu às medições dos parâmetros de fluorescência em 
folhas não destacadas e nas suas condições naturais (figura II-9). As determinações foram 
efetuadas nas mesmas folhas usadas para as trocas gasosas e em idênticas condições 
ambientais. Assim, o nível de fluorescência basal, F0, foi medido ausentando a folha de 
qualquer luminosidade para que todos os centros de reação PSII estivessem oxidados. O 
nível de fluorescência máxima, Fm, foi obtido saturando os centros de reação do PSII com 
um flash luminoso de forte intensidade capaz de reduzir completamente o aceitador de 
eletrões, QA. A diferença entre estes dois níveis (Fm-F0), designada fluorescência variável, 
Fv, está estreitamente relacionada com a disponibilidade do aceitador primário de eletrões, 
QA. O cálculo da razão (Fm-F0)/Fm, deduzida a partir do modelo de Butler e Kitajima (1975), 
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permitiu estimar a eficiência fotoquímica máxima do 
fotossistema II (PSII), a qual tende a decrescer quando o 
stresse hídrico se acentua (Krause e Weis, 1988; Ball et al., 
1994). Björkman e Demmig (1987) verificaram que esta 
razão (Fv/Fm) era muito estável (0,83 ±0,004) num grande 
número de espécies vegetais e correspondia à situação em 
que a eficiência fotoquímica das reações primárias do PSII é 
máxima. Depois destas medições, as folhas foram 
novamente expostas à luz para medição da fluorescência 
atual (Fs), máxima (F’m) e basal das folhas adaptadas à luz, 
bem como da PPFD incidente no momento (Genty et al., 
1989). Com estes parâmetros foram calculados o 

rendimento quântico efetivo do PSII (𝚽PSII = (F’m-Fs)/F’m)), a eficiência fotoquímica do PSII 

à luz (F’v/F’m, também designada por parâmetro de Genty), a taxa de transporte de eletrões 

(ETR = 𝚽PSII.PPFD.0,84.0,5, em que o fator 0,5 corresponde à fração de fotões que chega 

ao PSII, relativamente ao PSI e o fator 0,84 corresponde à fração de luz incidente que é 
absorvida pela folha) e os coeficientes de extinção fotoquímica (qP = (F’m-Fs)/(F’m-F’0)) e 
não fotoquímica (NPQ = (Fm-F’m)/F’m) (Bilger e Schreiber, 1986; Björkman e Demmig, 1987; 
Genty et al., 1989). 

 5. Pigmentos fotossintéticos e SPAD 

As amostras foliares para a determinação destes pigmentos foram colhidas ao princípio 
da manhã e congeladas imediatamente em azoto líquido, posteriormente armazenadas a 
-80 ºC até ao momento da quantificação. Em laboratório e de acordo com Sesták et al. 
(1971), os discos foliares foram esmagados num almofariz gelado. Após a homogeneização 
do triturado em acetona 80% (v/v) procedeu-se a uma primeira centrifugação (2500xg, 5 
min) e escorreu-se o sobrenadante para uma proveta graduada. Em seguida, repetiu-se a 
centrifugação mais duas vezes, com volume idêntico de acetona. Por fim e depois de 
acertado o volume final de extrato na proveta, fizeram-se as leituras das absorvâncias em 
espectrofotómetro para os comprimentos de onda de máxima absorção das clorofilas a e b 
em acetona a 80%, respetivamente 663 e 645 nm e aplicaram-se as fórmulas de cálculo 
propostas por Arnon (1949), baseadas nos coeficientes de absorção específica de 
Mackinney (1941): 
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Figura II-9.Medição da 
fluorescência da clorofila a com 
recurso a um fluorímetro portátil.
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clorofila total (mg dm-2) = (20,2.Abs645 + 8,02.Abs663).(d.0.001).s-1 

clorofila a (mg dm-2) = (12,7.Abs663 - 2,69. Abs.645).(d.0.001).s-1 
clorofila b (mg dm-2) = (22,9.Abs645 - 4,68.Abs663).(d.0.001).s-1    

  [sendo Abs663 e Abs645 a absorvância a 663 nm e 645 nm, respetivamente; d =volume final do 
extrato acetónico, ml; s = área foliar dos discos, dm2] 

A quantificação da concentração de carotenoides totais foi feita como o descrito em 
Lichtenthaler (1987). Com efeito, no mesmo extrato acetónico utilizado para a quantificação 
das clorofilas, mediu-se a absorvância a 470 nm e foi aplicada a equação: 

Carotenoides totais (mg dm-2) = [(1000.Abs470-1,82.Cla- 85,02.Clb)/198].(d.0,001)/s 

    [Sendo Abs470 é a absorvância a 470 nm; Cla e Clb concentrações em clorofila a e b; 
respetivamente, 198 coeficiente de absorção dos carotenoides totais a 470 nm; d e s = área foliar dos 
discos, dm2] 

Para além destas determinações, o teor em pigmentos clorofilinos foi também avaliado 
utilizando um medidor portátil SPAD-502 (Minolta Co. Ltd Osaka, Japan). Os valores SPAD 
de medição deste aparelho, têm unidades arbitrárias e estão bastante correlacionadas com 
a concentração de clorofila e de azoto das folhas numa grande diversidade de espécies 
(Daughtry et al., 2000). As determinações foram efetuadas no campo no mesmo tipo de 
folhas usadas nas outras determinações. 

 6. Açúcares solúveis e amido 

A etapa inicial consistiu na extração de açúcares solúveis das amostras de material 
vegetal. Para isso, os discos foliares foram colocados em etanol a 80% (v/v) a 80ºC, durante 
40 minutos. Ao fim desse período, separou-se a fase líquida da fase sólida, fazendo-se nova 
extração de açúcares solúveis na fase sólida (Correia, 2000). A quantificação dos açúcares 
fez-se pelo método colorimétrico de antrona, seguindo-se, essencialmente, o procedimento 
de Irigoyen et al. (1992). Retirou-se uma alíquota de 200 µl de extrato alcoólico à qual se 
juntou 3 ml de antrona (1500 mg antrona + 1000 ml 725 (p/p) H2SO4) e colocou-se em água 
a ferver durante 10 min. Após arrefecimento fez-se a leitura da absorvância a 625 nm. Usou-
se como padrão glucose com a qual se estabeleceu a curva padrão (Correia, 2000). No 
presente estudo, para além da quantificação de açúcares solúveis fez-se a determinação da 
concentração de amido nas folhas. Após a extração dos açúcares solúveis, aproveitou-se a 
fase sólida para a extração do amido. Para isso, colocou-se a fase sólida em ácido 
perclórico a 30%, a 60ºC, durante 60 min, de acordo com os procedimentos de Candolfi-
Vasconcelos (1990) e Osaki et al. (1991). A quantificação do amido (equivalentes de 
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hexoses) fez-se pelo método de antrona, como para os açúcares solúveis, usando como 
padrão glucose com a qual se estabeleceu a curva padrão (Correia, 2000). 

 7. Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos 

 Na análise da peroxidação lipídica foram utilizados discos das folhas, nos quais 
houve uma prévia trituração com TCA (ácido tricloroacético) a 20%. O preparado foi a 
centrifugar a 6000 rpm durante 20 min. Extraiu-se o sobrenadante no qual se adicionou BHT 
(butilato de hidroxitolueno) e reagente de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) a 0,5%. Foi a banho-maria a 95ºC durante 30 min, após uma agitação no vórtex. 
Depois de arrefecido, submeteu-se o preparado a uma nova centrifugação nas mesmas 
condições. Segundo o procedimento adaptado de Heath e Packer (1968) e de Costa et al. 
(2002), fizeram-se as leituras no espectrofotómetro a 532 e 600 nm. 

A concentração de fenóis totais foi determinada a partir dos mesmos extratos usados 
para a quantificação dos pigmentos fotossintéticos, utilizando o método de Folin-Ciocalteu e 
realizaram-se leituras das absorvâncias dos extratos a 765 nm, de acordo com os 
procedimentos adaptados de Singleton e Rossi (1965). 

Para a quantificação da perda de eletrólitos foram lavadas 3 folhas de cada tratamento e 
de seguida procedeu-se ao corte dos discos de 0,8 mm que foram postos em tubos falcon 
num agitador a 25ºC durante 24 h. Realizou-se a leitura no condutivímetro e posteriormente 
os tubos foram à autoclave durante 20 min a 120 ºC. Depois de arrefecido fez-se nova 
leitura e a perda de eletrólitos foi calculada segundo Lutts et al. (1996). 

 8. Anatomia foliar 

As medições à anatomia foliar foram realizados apenas no primeiro ano de ensaio em 10 
folhas saudáveis, expostas ao sol, maduras e completamente expandidas. A espessura total 
da lâmina, parênquima clorofilino em paliçada e lacunoso, epiderme superior e inferior mais 
cutícula foram medidos em micrómetros, em seções transversais da folha em fresco, 
preparada para exame microscópico. As seções foram cortadas no meio das folhas para 
evitar espessuras diferenciais ao longo da folha. A área de vasos do xilema e perímetro da 
nervura principal também foram medidos nas várias preparações microscópicas. Para a 
observação dos cortes histológicos utilizou-se um microscópio ótico invertido Olympus IX51 
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(OlympusOptical Co., GmbH, Hamburgo, Alemanha) e para a captação das imagens foi 
utilizada uma câmara fotográfica acoplada OlympusColorview III. Para a realização das 
medições histológicas usou-se o software de tratamento de imagem Cell^a (Soft 
ImagingSystemGmbH, Hamburgo, Alemanha). 

Para a quantificação das ceras solúveis numa primeira fase pesaram-se os copos e 
mediu-se a área foliar de 3 grupos de 10 folhas por tratamento. De seguida adicionou-se 
100 ml da solução de extração (3:1 de clorofórmio e metanol). Após 30 segundos filtrou-se e 
só depois de toda a solução se evaporar é que se procedeu à pesagem dos gobelés para 
calcular a quantidade de ceras presentes, segundo Hamilton (1995). 

 9. Conteúdo relativo de água e Massa por unidade de área de superfície foliar 

O conteúdo relativo de água (RWC) expressa a relação entre a quantidade real de água 
de um tecido e a quantidade máxima que ele pode reter. Este parâmetro é obtido com a 
amostra de tecido mergulhada em água pura (0M). Para o respetivo cálculo [RWC (%)=(Pi-
Ps)/(Pf-Ps).100] são necessárias as determinações do peso inicial (Pi), do peso final (Pf), 
hidratando completamente o tecido em água destilada durante um período de equilíbrio 
variável com a espécie, às escuras e sob baixa temperatura e o peso seco (Ps), secando o 
tecido numa estufa a 70ºC durante pelo menos 48 h. 

A massa por unidade de área da superfície foliar (LMA) é a razão da massa foliar seca 
pela área foliar e está positivamente correlacionada com a espessura da folha (Osório, 
1994). Pode ser calculada, alternativamente, através das seguintes equações: 

LMA (g.m-2) = DW/Af                                    

LMA (g.m-2) = (DW/FW).(FW/Af) 

em que FW é o peso fresco da amostra foliar, DW é o respetivo peso seco e Af a respetiva 
área foliar. De acordo com Osório (1994), citando Dijkstra (1989), na segunda equação, o 
termo DW/FW reflete a “densidade” do tecido foliar e FW/Af dá uma aproximação mais real 
da espessura da folha. 

 10. Desenvolvimento vegetativo 

�36



Capítulo II. Material e métodos 
!

Após a queda de todas as folhas (recolhidas e contabilizadas) procedeu-se à poda de 
inverno onde após a contagem do número de lançamentos, estes foram cortados e pesou-
se a lenha de poda de cada videira como indicador da respetiva expressão vegetativa (em 
fresco e depois em seco). Com estas determinações calculou-se o vigor (g) (peso de lenha 
de poda de uma videira/nº lançamentos dessa videira) das videiras da parcela em estudo. 

No segundo ano de ensaio, procedeu-se à pesagem em gramas dos caules, troncos e 
raízes das videiras em estudo. Foram também determinados o peso da produção (g) o 
número de cachos por videira e o ˚BRIX (índice do teor em sólidos solúveis no fruto/
percentagem de massa de sacarose). 

 11. Análise estatística 

Após a organização dos dados para uma interpretação mais fácil, estes foram 
submetidos à análise de variância, usando o programa estatístico SuperANOVA (Abacus 
Concepts Inc, Berkeley, CA). Sempre que o resultado da análise de variância foi significativo 
(P <  0,05), procedeu-se à comparação múltipla de médias usando para o efeito o teste de 

Duncan e o nível de significância de 5%. Na apresentação dos resumos da análise de 
variância consideram-se os seguintes níveis de significância: 

✓ Não significativo, para um nível de probabilidade de P > 0,05;  

✓ Significativo, para um nível de probabilidade de 0,01< P < 0,05;  

✓ Muito significativo, para um nível de probabilidade de 0,001< P < 0,01;  

✓ Altamente significativo, para um nível de probabilidade de P < 0,001. 
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3.1. Ensaio de 2011 

 3.1.1.Ácido salicílico 

Trocas gasosas 

Os gráficos representados na figura III-1 dizem respeito às trocas gasosas 
verificadas nas videiras nas cinco datas analisadas entre os meses de julho e de setembro 
de 2011 (tabelas descritivas no anexo C.1). A primeira medição no dia 25 de julho de 2011 
(a) apresentou diferenças significativas ao nível da condição hídrica, no parâmetro taxa de 
assimilação líquida de CO2 (A) e na razão entre a concentração de CO2 nos espaços 
intercelulares e na atmosfera (Ci/Ca), ao passo que na medição seguinte (b) a A foi o único 
parâmetro em que não se verificaram diferenças significativas ao nível da condição hídrica, 
sendo que nem o tratamento nem a interação entre este e a condição hídrica revelam 
diferenças significativas. No final de agosto (c), a condição hídrica e a interação entre a 
condição hídrica e o tratamento apresentaram diferenças muito significativas e a aplicação 
do tratamento de ácido salicílico apresentou diferenças significativas no parâmetro E, 
diferenças também sentidas ao nível da condição hídrica nos parâmetros A e gs e tratamento 
apenas para a A.  

Na medição de dia 8 de setembro (d) a condição hídrica das videiras apresentou 
diferenças altamente significativas para todos os parâmetros em análise, exceção apenas 
para a A/gs, que revelou apenas diferenças muito significativas na razão entre a 
concentração de CO2 nos espaços intercelulares e na atmosfera (Ci/Ca) e que se revelaram 
significativas. Na última medição (e) e já perto do final do verão, a única diferença 
significativa verificou-se ao nível da interação entre o tratamento e a condição hídrica das 
videiras, para a A.   

No que concerne à taxa de assimilação líquida de CO2 verificou-se em situação de 
stresse hídrico, que as videiras tratadas com ácido salicílico apresentaram valores inferiores 
ao controlo nas três primeiras medições, mas a situação inverteu-se no mês de setembro, 
sendo que na última medição (e) a taxa de assimilação líquida de CO2 apresentou valores 
superiores na ordem dos 81%. Já as videiras em conforto hídrico e com aplicação de ácido 
salicílico apresentaram sempre valores de A inferiores ao controlo na ordem dos 10%, com 
exceção da última medição (e) onde esse valor aumentou para cerca de 59% (A superior 
nas videiras controlo). 
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Figura III-1. Taxa de assimilação líquida de CO2 (A, µmol m-2 s-1), taxa de transpiração (E, mmol m-2 
s-1), condutância estomática para o vapor de água (gs, mmol m-2 s-1), eficiência intrínseca do uso de 
água (A/gs, µmol mol-1) e razão da concentração de CO2 intercelular/concentração de CO2 
atmosférico (Ci/Ca) (média ± erro padrão) em videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de 
ácido salicílico (AS) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos 
dias 25/7/2011 (a), 1/8/2011 (b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d) e 15/9/2011 (e). Nível de significância 
obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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A taxa de transpiração das videiras em situação de stresse hídrico foi sempre 
superior nas videiras tratadas, à exceção da primeira medição (a) onde a taxa de 
transpiração foi ligeiramente superior nas videiras controlo. Em situação de conforto hídrico, 
as videiras controlo apresentaram sempre taxas de transpiração superiores às tratadas com 
AS. Na última medição (e) a diferença, apesar de não significativa foi de cerca de 62%.  

Relativamente à condutância estomática, em situação de stresse hídrico as videiras 
tratadas com ácido salicílico (com a exceção da primeira medição) apresentaram valores 
superiores às plantas controlo, resultados estes que apresentaram diferenças significativas 
nas medições intermédias (b, c, d) para esta condição hídrica. Nas medições do dia 15 de 
setembro, as videiras tratadas e em stresse hídrico apresentaram valores superiores em 
cerca de 59% às videiras na mesma condição hídrica, mas sem aplicação de tratamento. 
Nas videiras em conforto hídrico a tendência foi contrária, apresentando as videiras tratadas 
valores inferiores às do controlo nas várias medições. 

A eficiência intrínseca do uso de água apresentou apenas diferenças significativas e 
muito significativas nas medições dos dias 1 de agosto (b) e 8 de setembro (d), 
respetivamente, na condição hídrica. Nas videiras em stresse hídrico, as tratadas com ácido 
salicílico apresentaram valores inferiores às videiras controlo, excetuando na última medição 
em que o valor foi superior em 17%. Nas de conforto hídrico verificou-se que as videiras 
tratadas apresentaram valores superiores, menos as de dia 8 de setembro (d), em que A/gs 
foi menor. 

Quanto à razão entre a concentração de CO2 nos espaços intercelulares e na 
atmosfera (Ci/Ca), apenas a condição hídrica apresentou diferenças significativas nas 
medições a, b e d, sendo que na primeira medição as videiras sujeitas a stresse hídrico 
evidenciaram uma razão superior, tendência que se inverteu nas medições seguintes. As 
videiras em conforto hídrico na primeira medição (a) apresentaram valores inferiores às em 
stresse hídrico, independentemente do seu estado hídrico, invertendo a tendência nas 
medições seguintes, voltando a diminuir e a situar-se entre a razão verificada nos dois 
tratamentos de stresse hídrico. 

Temperatura foliar 

 A figura III-2 apresenta as temperaturas foliares medidas nas videiras em cinco datas 
diferentes, situadas entre 25 de julho e 15 de setembro de 2011 (tabelas descritivas no 
anexo C.2). Em termos estatísticos, apenas a interação entre o estado hídrico e o 
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tratamento apresentaram diferenças muito significativas na medição do dia 1 de agosto. 
Pela observação do gráfico da figura III-2 é possível constatar que as temperaturas foliares 
mais elevadas foram coincidentes com períodos de temperatura média elevadas e baixa 
precipitação (figura II-7).  

 Na primeira medição, a 25 de julho, as temperaturas foliares foram muito 
semelhantes sendo que apenas as videiras tratadas com ácido salicílico e em conforto 
hídrico apresentaram uma temperatura mais baixa em cerca de 1ºC. A 1 de agosto, são as 
videiras controlo e sujeitas a stresse hídrico que evidenciaram uma temperatura superior 
aos restantes tratamentos, independentemente do seu estado hídrico e verificando-se 
também que o controlo em conforto hídrico apresentou um valor ligeiramente inferior aos 
cerca de 24ºC registados. A medição de 26 de agosto apresentou valores muito próximos às 
décimas de quase todos os tratamentos, excetuando o controlo em conforto hídrico que 
apresentou um valor a mais. Os valores que até a esta data rondavam os 23-26ºC passaram 
para os 34-35ºC, tendo-se registando a 8 de setembro nas videiras em stresse hídrico os 
34ºC e em conforto hídrico os 35ºC. Na última medição, a 15 de setembro o valor foi similar 
em todos os tratamentos e estados hídricos. O AS não teve uma influência no arrefecimento 
da folha, não se tendo verificado diferenças nos valores registados que o possam 
demonstrar. 
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Figura III-2. Temperatura foliar (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, 
com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e 
em conforto hídrico (CH), nos dias 25/7/2011, 1/8/2011, 26/8/2011, 8/9/2011 e 15/9/2011. 
Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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Fluorescência da clorofila a in vivo 

Na figura III-3 estão representados os gráficos relativos aos vários parâmetros da 
fluorescência da clorofila a in vivo (tabelas descritivas no anexo C.3). A razão Fv/Fm 
(eficiência fotoquímica máxima do PSII) apresentou apenas diferenças significativas ao nível 
do fator de variação estado hídrico da videira nas medições nos dias 25 de julho (a) e 26 de 
agosto (c).  

A eficiência fotoquímica máxima do PSII apresentou valores semelhantes entre 
tratamentos verificando-se que em situação de stresse hídrico, as videiras tratadas com 
ácido salicílico apresentaram um rácio inferior ao controlo na primeira medição, valores 
iguais na segunda e última medição e rácios superiores a 26 de agosto e 8 de setembro. 
Nas videiras em conforto hídrico as videiras tratadas apresentaram sempre valores 
inferiores às videiras controlo.  

A eficiência fotoquímica efetiva do PSII mostrou diferenças significativas apenas na 
interação entre estado hídrico e tratamento nas medições de 26 de agosto (c), sendo a 
única medição em que as videiras tratadas e em stresse hídrico evidenciaram valor superior 
ao respetivo controlo. Em situação de conforto hídrico as videiras sem qualquer tratamento 
apresentaram valores de eficiência superiores em todas as medições. 

Os coeficientes de extinção fotoquímica e de extinção não fotoquímica evidenciaram 
diferenças significativas apenas nas medições de 15 de setembro (e), para a origem de 
variação estado hídrico. As videiras tratadas e em conforto hídrico apresentaram valores de 
coeficiente de extinção fotoquímica inferiores às videiras controlo, ao passo que em situação 
de stresse hídrico houve uma maior oscilação, sendo o valor superior nas videiras tratadas a 
8 de setembro (d). Quanto ao coeficiente de extinção não fotoquímica, em situação de 
stresse hídrico as videiras tratadas com ácido salicílico apenas evidenciaram um valor 
superior ao controlo a 1 de agosto (b). Pelo contrário, com disponibilidade hídrica, as 
videiras tratadas obtiveram valores superiores ao controlo nas medições de 1 de agosto (b), 
26 de agosto (c) e 15 de setembro (e). 

A taxa de transporte de eletrões não apresentou quaisquer diferenças significativas nos 
vários fatores de variação. A taxa de transporte de eletrões nas videiras em stresse hídrico 
foi sempre superior nas videiras sem tratamento, com exceção do dia 26 de agosto (c). Nas 
videiras sujeitas ao outro regime hídrico, a taxa foi sempre superior nas videiras controlo. 
Como se observa pelo pico da figura III-3, os valores superiores verificaram-se a 1 de 
agosto (b). 
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Figura III-3. Eficiência fotoquímica máxima (Fv/Fm) e efetiva do PSII (ΦPII),do coeficiente de 
extinção fotoquímica (qP) e não fotoquímica (NPQ) e a taxa de transporte de eletrões (ETR, µmol 
eletrões m-2 s-1) (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido 
salicílico (AS) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 
25/7/2011 (a), 1/8/2011 (b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d) e 15/9/2011 (e). 
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Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

Com o intuito de examinar a concentração de pigmentos fotossintéticos das folhas da 
videira procederam-se a duas medições, a primeira no início de agosto e a segunda em 
meados de setembro (tabelas descritivas no anexo C.4), de modo a analisar o 
comportamento destes com o aumento da severidade das condições de verão (figura III-4).  

Relativamente à concentração de clorofila a verificaram-se diferenças significativas 
na interação entre o estado hídrico e a aplicação do tratamento, por unidade de peso seco 
na medição de 1 de agosto e por unidade de área na medição de 15 de setembro. No caso 
da concentração de clorofila b, apenas a primeira medição evidenciou diferenças 
significativas também no mesmo parâmetro.  
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Figura III-4. Concentrações de clorofila a (Cla, mg dm-2 e mg g-1) e clorofila b (Clb, mg dm-2 e mg 
g-1), de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem 
tratamento (C) (média ± erro padrão) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 
1/8/2011 e 15/9/2011. 
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Nas duas medições, as videiras sujeitas a stresse hídrico e tratadas com AS 
mostraram concentrações superiores de clorofilas, quando comparadas às videiras controlo 
sujeitas ao mesmo estado hídrico. Padrão contrário verificou-se nas videiras em conforto 
hídrico, cujas videiras sem aplicação de ácido salicílico obtiveram concentrações superiores 
nas duas medições. 

No caso da concentração de carotenoides, representados na figura III-5 (tabelas 
descritivas no anexo C.4), não se verificaram diferenças significativas nos diferentes 
parâmetros ou medições. Nas videiras sujeitas a stresse hídrico, as tratadas com ácido 
salicílico apresentaram concentrações superiores quando analisadas por unidade de área e 
menores por unidade de peso seco, comparativamente ao controlo e em ambas as 
medições de 1 de agosto e 15 de setembro. No caso das videiras em conforto hídrico foram 
as controlo que evidenciaram sempre concentrações de carotenoides superiores às 
tratadas. Verificou-se também um decréscimo da concentração de carotenoides da primeira 
medição para a segunda. 

Recorrendo a uma metodologia não destrutiva foi estimado a concentração de  
pigmentos clorofilinos, em unidades SPAD e representadas na figura III-6 (tabelas 
descritivas no anexo C.4), não se tendo verificado diferenças significativas nestas medições. 
Constatou-se um decréscimo generalizado ao longo das medições, exceção talvez feita às 
videiras controlo em situação de stresse hídrico. Os valores foram muito próximos, 
comprovando uma oscilação entre tratamentos relativamente a quem apresentou valores 
superiores. 
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Figura III-5. Concentrações médias dos carotenoides totais (Car, mg dm-2 e mg g-1) ( média ± 
erro padrão) em folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) e 
sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 
15/9/2011. 
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Açúcares solúveis e Amido  

No quadro III-1 estão apresentados os resultados obtidos na quantificação dos 
açúcares solúveis e amido, em duas datas distintas (1 de agosto e 15 de setembro de 2011). 
Na primeira medição a interação entre o estado hídrico e aplicação do ácido salicílico 
apresentou diferenças muito e altamente significativas, na quantidade de açúcares solúveis 
(SS) por unidades de área e peso seco, respetivamente. O estado hídrico também 
apresentou diferenças altamente significativas nos SS por unidade de peso e significativas 
na quantidade de amido (St), por unidade de peso também. Em situação de stresse hídrico, 
as videiras tratadas evidenciaram valores de SS superiores, em cerca de 13% por unidade 
de área foliar e 22% por unidade de peso seco, comparados com os valores das videiras 
controlo. Relativamente à quantidade de amido, as videiras tratadas e na mesma situação 
hídrica apresentaram valores inferiores em  20% e 15% por unidades de área foliar e peso, 
respetivamente. Em situação de conforto hídrico e analisando a concentração de SS, o 
comportamento evidenciado foi contrário, com as videiras tratadas a evidenciarem 
concentrações inferiores em 28% por unidade de área foliar e 29% por unidade de peso 
seco. Quanto ao amido, verificou-se que as videiras tratadas apresentaram uma 
concentração ligeiramente superior por unidade de área, mas inferior por unidade de peso 
seco.  
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Figura III-6. Concentrações estimadas de clorofila (unidades SPAD) (média ± erro padrão) 
em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem tratamento 
(C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), medidos nos dias 25/7/2011, 
1/8/2011, 26/8/2011 e 8/9/2011 (barras da esquerda para a direita).
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Na medição de setembro verificaram-se diferenças altamente significativas ao nível 
da concentração de amido (por unidades de área e peso seco), ao nível do estado hídrico 
das videiras. A aplicação de ácido salicílico foi significativa nos valores medidos por unidade 
área de SS. As videiras sujeitas a stresse hídrico, apresentaram valores superiores de SS 
(mais 14% e mais 15% por unidades de área e peso seco, respetivamente), tendência 
semelhante às videiras em conforto hídrico, cujas concentrações foram superiores em 14% 
por unidade de área e 10% por unidade de peso seco. A concentração de amido foi superior 
nas videiras controlo e independentemente da condição hídrica a que estavam sujeitas, 
revelando concentrações bastante superiores nas videiras em conforto hídrico. 

Compostos fenólicos, TBARS e perda de eletrólitos  

Os gráficos de barras presentes na figura III-7, com as concentrações médias dos 
compostos fenólicos totais (CFT) correspondem a duas medições, uma no início do verão, a 
1 de agosto e a segunda a 15 de setembro, numa fase mais avançada da estação (tabelas 
descritivas no anexo C.5). O estado hídrico das videiras apresentou apenas diferenças 
muito significativas na primeira medição e por unidade de área foliar, sendo que na segunda 
medição as diferenças significativas verificaram-se nos parâmetros aplicação do tratamento 
com ácido salicílico e a interação entre este e a condição hídrica das plantas, quer por 
unidade de área e peso seco. 
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Quadro III-1. Concentrações de açúcares solúveis (SS) e de amido (St), (média ± erro padrão) 
expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar em videiras cv. Touriga 
Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em 
conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011. Nível de significância obtido na comparação 
de médias através do teste de Duncan.

1/8/2011 15/9/2011

H T SS (mg dm-2) SS (mg g-1) St (mg dm-2) St (mg g-1) SS (mg dm-2) SS (mg g-1) St (mg dm-2) St (mg g-1)

SH
AS 96,70 ± 7,96 116,73 ± 4,42 111,65 ± 20,69 135,53 ± 24,12 94,91 ± 3,93 108,74 ± 6,43 114,50 ± 13,84 129,80 ± 14,59

C 85,37 ± 5,45 95,39 ± 6,99 139,71 ± 19,73 155,67 ± 22,54 83,03 ± 5,75 94,80 ± 9,90 125,21 ± 27,75 135,25 ± 26,66

CH
AS 67,26 ± 3,02 71,36 ± 2,59 92,79 ± 15,78 96,70 ± 13,70 88,28 ± 1,31 101,12 ± 5,07 207,67 ± 24,05 238,83 ± 31,08

C 93,13 ± 4,62 100,43 ± 4,14 91,96 ± 15,13 99,09 ± 16,22 77,39 ± 1,59 92,34 ± 5,31 235,80 ± 27,95 273,73 ± 21,78

ANOVA (valor de P)

     H 0,0653 ns 0,0004*** 0,0790 ns 0,0242* 0,1048 ns 0,4768 ns 0,0004*** 0,0001***

     T 0,2059 ns 0,4306 ns 0,4581 ns 0,5668 ns 0,0051** 0,1180 ns 0,4296 ns 0,4163 ns

     H x T 0,0032** 0,0001*** 0,4316 ns 0,6619 ns 0,8861 ns 0,7147 ns 0,7215 ns 0,5515 ns
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A figura III-8 mostra os gráficos referentes à concentração de substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico (TBARS), medidas a 1 de agosto e a 15 de setembro de 2011 (tabelas 
descritivas no anexo C.5). A única diferença significativa que se verificou foi na medição de 
setembro, relativamente ao estado hídrico e por unidade de área, constatando-se que as 
videiras em conforto hídrico tinham concentrações mais elevadas. No que concerne à 
primeira medição, as videiras tratadas com ácido salicílico e em situação de stresse hídrico 
evidenciaram concentrações bastante superiores de TBARS, quer em relação às videiras 
controlo no mesmo estado hídrico, quer em relação às videiras em conforto hídrico, com e 
sem aplicação de tratamento.  
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Figura III-7. Compostos fenólicos totais (CPT) (média ± erro padrão), expressos por unidade de 
área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de 
ácido salicílico (AS) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), 
nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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Figura III-8. Concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (média ± 
erro padrão), expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar, em 
videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem tratamento (C) em 
stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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Na segunda medição verificou-se uma diminuição dos TBARS nas videiras tratadas e 
em stresse hídrico (comparando com os valores de agosto), contrastando com os restantes 
valores que aumentaram, especialmente nas videiras tratadas em conforto hídrico. Esta 
diferença e diminuição da concentração de TBARS nas videiras em stresse hídrico e com 
aplicação do ácido salicílico podem ter indiciado um efeito protetor nas folhas deste 
tratamento ao longo do ciclo vegtativo. 

No que concerne à figura III-9, independente do estado hídrico e da data das 
medições, as videiras tratadas com ácido salicílico evidenciaram uma percentagem maior de 
perda de eletrólitos do que as videiras controlo, não apresentando contudo diferenças 
significativas (tabelas descritivas no anexo C.5). Na segunda medição verificou-se um 
decréscimo da perda de eletrólitos relativamente à primeira. 

Anatomia foliar  

O quadro III-2 apresenta os valores médios de espessura das várias estruturas que 
compõem a folha, bem como a área e o perímetro médio dos vasos xilémicos, responsáveis 
pelo movimento de água e solutos (ver figura III-11). Em termos histológicos, apenas a 
epiderme inferior + cutícula e o mesófilo apresentaram diferenças significativas ao nível 
tratamento com ácido salicílico. Os vasos xilémicos em termos de área apresentaram 
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Figura III-9. Percentagens médias de perda de eletrólitos (média ± erro padrão), em 
folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 
15/9/2011.
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diferenças muito significativas para o estado hídrico das videiras e o tratamento e a 
interação entre tratamento e estado hídrico apresentaram diferenças altamente 
significativas. Também o perímetro dos vasos xilémicos evidenciou diferenças altamente 
significativas para os três parâmetros em análise. 

As videiras sujeitas a stresse hídrico apresentaram uma espessura média superior às 
do controlo ao nível da epiderme superior + cutícula (cerca de 9%), do parênquima 
clorofilino lacunoso (cerca de 7%), logo do mesófilo e consequentemente da lâmina total. 
Em conforto hídrico, as videiras tratadas com ácido salicílico apresentaram parênquima (em 
paliçada e lacunoso) mais espessos que o controlo (mais 20% e 5%, respetivamente), 
sendo que o também a espessura do mesófilo foi superior ao controlo em cerca 12% e a 
lâmina total em 9%.   

No que concerne aos vasos xilémicos, as videiras em stresse hídrico e tratadas com 
ácido salicílico evidenciaram perímetro médio superior às videiras controlo, mas o mesmo 
não se verificou com a área média dos vasos, que foi ligeiramente superior nas videiras sem 
tratamento. Já em situação de conforto hídrico, as videiras com aplicação de tratamento 
apresentaram valores médios altamente significativos de área (34%) e perímetro (18%) 
superiores, relativamente ao controlo. 

A concentração de ceras cuticulares solúveis foliares (figura III-10) não apresentou 
diferenças significativas entre tratamentos (tabelas descritivas no anexo C.6). As videiras 
controlo, independentemente do seu estado hídrico, evidenciaram uma concentração 
superior de ceras relativamente às videiras tratadas com ácido salicílico. Em stresse hídrico, 
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H T
Epiderme 
superior + 

Cutícula (µm)

Parênquima 
em paliçada 

(µm)

Parênquima 
Lacunoso 

(µm)

Epiderme 
inferior + 
Cutícula 

(µm) 

Lâmina Total 
(µm) Mesófilo (µm) Vasos xilémicos 

Área (µm2)

Vasos 
xilémicos 
Perímetro 

(µm)

SH

AS 19,42 ± 0,63 74,64 ± 3,34 76,02 ± 3,96 19,08 ± 1,17 189,16 ± 4,30 150,67 ± 3,98 703,51 ± 20,12 106,59 ± 1,62

C 17,86 ± 0,60 76,10 ± 2,09 70,92 ± 2,18 20,61 ± 0,91 185,49 ± 3,25 147,02 ± 2,64 708,25 ± 19,00 104,66 ± 1,58

CH

AS 17,98 ± 1,10 77,86 ± 4,90 79,68 ± 2,55 19,66 ± 1,05 195,18 ± 5,40 157,20 ± 4,96 724,60 ± 22,42 106,33 ± 1,80

C 18,62 ± 0,94 65,07 ± 4,07 75,78 ± 3,41 22,73 ± 1,33 182,20 ± 7,32 140,84 ± 5,93 538,94 ± 28,02 90,06 ± 2,35

ANOVA (valor de P)

     H 0,6885ns 0,3023ns 0,1773ns 0,2380ns 0,7984ns 0,9391ns 0,0014** 0,0001***

     T 0,5853ns 0,1373ns 0,1539ns 0,0470* 0,1223ns 0,0303ns 0,0001*** 0,0001***

     H  x T 0,1978ns 0,0635ns 0,8476ns 0,4988ns 0,3833ns 0,1579ns 0,0001*** 0,0002***

Quadro III-2. Espessura da epiderme superior e cutícula, parênquima em paliçada, parênquima 
lacunoso, epiderme inferior e cutícula, lâmina total, mesófilo, área e perímetro dos vasos xilémicos  
(média ± erro padrão) de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) 
e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). Nível de significância obtido 
na comparação de médias através do teste de Duncan.
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a diferença entre os tratamentos acentuou-se mais, verificando-se um incremento de ceras 
foliares na ordem dos 39% nas videiras sem aplicação de ácido salicílico. 

 Na figura III-11 apresentam-se imagens ao microscópio ótico representativas de cada 
um dos tratamentos aplicados nas folhas em estudo. Nos cortes histológicos foi possível 
analisar a espessura dos vários tecidos foliares, bem como o pormenor dos vasos 
condutores na nervura central da folha. 
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Figura III-11. Cortes histológicos de folhas de videira Vitis vinifera cv Touriga Nacional em stresse 
hídrico (A) com aplicação de Ácido Salicílico (AS) e sem tratamento (C) e em conforto hídrico (B) 
com tratamento (AS) e sem aplicação de tratamento (C), observados ao microscópio ótico 
invertido Olympus IX51.
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Figura III-10. Concentração de ceras cuticulares solúveis foliares (µcm-2) (média ± erro 
padrão) de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). Nível de significância 
obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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Conteúdo relativo de água  e Massa por unidade de área de superfície foliar 

Os gráficos da figura III-12 representam o conteúdo relativo de água (RWC) e a 
massa foliar por área (LMA), medidos a 1 de agosto e a 15 de setembro e que não 
apresentaram diferenças significativas em nenhum dos parâmetros analisados (tabelas 
descritivas no anexo C.7). Relativamente ao RWC, as diferenças foram muito subtis, 
verificando-se em agosto e nas videiras tratadas com ácido salicílico e em situação de 
stresse hídrico valores inferiores. Em setembro verificou-se uma mudança, em que as 
videiras sem tratamento apresentaram valores mais baixos. Em conforto hídrico, as 
diferenças foram na ordem das décimas.  

Quanto a LMA, na primeira medição as videiras tratadas com ácido salicílico 
evidenciaram valores superiores ao controlo, independentemente da sua condição hídrica, 
sendo as videiras em conforto hídrico com maior massa foliar por área. Na segunda 
medição, os valores foram superiores à de agosto e as videiras tratadas e em stresse 
hídrico é que evidenciaram valores superiores. 
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Figura III-12. Conteúdo relativo em água (RWC) e massa foliar por área (LMA, gm-2) (média ± erro 
padrão), em folhas de videiras cv. Touriga Nacional,  com aplicação de ácido salicílico (AS) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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Desenvolvimento vegetativo 

Analisando o quadro III-3, referente aos parâmetros de desenvolvimento vegetativo: 
área foliar estimada, comprimento médio dos lançamentos, vigor, peso médio total (fresco) e 
peso seco médio por videira. A área foliar estimada apresentou diferenças significativas ao 
nível da aplicação do tratamento com ácido salicílico verificando-se valores superiores nas 
videiras tratadas em cerca de 23% em situação de stresse hídrico e 11% nas videiras em 
conforto hídrico, relativamente ao respetivo controlo. Também a condição hídrica revelou 
diferenças altamente significativas, com valores médios muito superiores nas videiras com 
disponibilidade hídrica.  

A condição hídrica das videiras também apresentou diferenças muito significativas no 
que concerne ao comprimento médio dos lançamentos, sendo os valores superiores nas 
videiras em conforto hídrico. As videiras tratadas e em stresse hídrico apresentaram 
lançamentos em média 22% mais compridos que as videiras sem tratamento na mesma 
condição hídrica. Já em conforto hídrico a tendência foi a mesma e as videiras tratadas 
apresentaram comprimentos médios cerca de 8% superiores.  

O vigor não apresentou diferenças significativas verificando-se contudo, que as 
videiras tratadas e em stresse hídrico apresentaram valor médio cerca de 34% superior às 
videiras sem tratamento e na mesma condição hídrica. Apesar de apresentarem vigor 
superior, nas videiras em conforto hídrico a aplicação do tratamento não revela valores 
diferentes. 

Quanto ao peso fresco e ao peso seco por videira, apenas este último apresentou 
diferenças altamente significativas na origem de variação estado hídrico e tratamento com 
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Quadro III-3. Área foliar estimada (cm2), comprimento médio dos lançamentos (cm), vigor (V, em g) 
peso total por videira e peso seco (média ± erro padrão) por videira de cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de ácido salicílico (AS) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH). Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.

H T Área foliar estimada 
(cm2)

Comprimento médio 
dos lançamentos (cm) Vigor (g) Peso total/videira 

(g)
Peso seco/videira 

(g) 

SH
AS 2497,91 ± 140,53 80,55 ± 7,39 19,50 ± 2,92 38,99 ± 3,84 16,90 ± 0,95

C 2035,04 ± 75,20 66,30 ± 6,05 14,57 ± 1,57 29,15 ± 3,14 14,51 ± 0,54

CH
AS 3258,90 ± 183,52 98,45 ± 6,13 22,07 ± 1,65 44,15 ± 3,31 24,92 ± 1,40

C 2977,72 ± 151,38 91,20 ± 10,24 22,04 ± 3,55 39,11 ± 3,73 19,66 ± 1,01

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001*** 0,0081** 0,0580ns 0,0767ns 0,0001***

     T 0,0101* 0,1680ns 0,3404 ns 0,0813 ns 0,0006***

     H x T 0,6068ns 0,6497 ns 0,3464 ns 0,5652 ns 0,1702ns
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ácido salicílico. No seguimento do que se verificou nos anteriores paramentos, as videiras 
tratadas e em stresse hídrico apresentaram valores médios superiores aos do controlo, em 
cerca de 34% no peso fresco e 16% no peso seco por videira. Também em situação de 
conforto hídrico as videiras tratadas mostraram valores médios superiores às videiras sem 
tratamento, nomeadamente mais 13% no peso fresco e 27% no peso seco por videira.  

Em termos de desenvolvimento vegetativo, a aplicação de ácido salicílico terá tido 
um efeito benéfico, pois em situação de stresse hídrico as videiras desenvolveram-se mais 
que as sem tratamento.  
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 3.1.2.Calda Bordalesa 

Trocas gasosas 

Os gráficos da figura III-13 representam os vários parâmetros de análise das trocas 
gasosas das videiras (tabelas descritivas no anexo D.1). Com exceção da primeira medição 
(a) onde não se verificaram diferenças significativas ao nível da condição hídrica das plantas 
e apenas a razão Ci/Ca apresentou diferenças significativas na aplicação de tratamento, as 
restantes datas evidenciaram diferenças significativas na condição hídrica das plantas, com 
valores superiores nas videiras em situação de conforto hídrico. A última medição (f), já no 
final do verão apresentou diferenças significativas também na interação entre a condição 
hídrica e o tratamento com a calda bordalesa.   

No que respeita à taxa de assimilação líquida de CO2 (A) não se verificaram 
quaisquer diferenças significativas nas duas primeiras medições (25/7 e 1/8), apresentando 
as videiras tratadas com calda bordalesa valores inferiores às videiras controlo do respetivo 
estado hídrico. A partir da medição de 26/8 as videiras sujeitas ao tratamento e em conforto 
hídrico evidenciaram valores superiores ao controlo, sendo apenas significativas as 
diferenças ao nível da disponibilidade hídrica, acentuando-se a diferença entre as duas 
condições. Na última medição, a interação entre o tratamento e o estado hídrico das videiras 
também apresentou diferenças muito significativas, destacando-se o grupo tratado com 
calda bordalesa e em situação de conforto hídrico. No outro extremo encontravam-se as 
videiras em situação de stresse hídrico tratadas com a calda bordalesa. As plantas 
constrangidas por severa limitação na disponibilidade de água e tratadas apresentaram 
sempre valores de A inferiores ao controlo na mesma situação, consequência da menor 
disponibilidade de CO2 na folha.  

No caso da taxa de transpiração o comportamento foi semelhante apresentando as 
videiras tratadas com calda bordalesa em situação de stresse hídrico valores inferiores às 
plantas controlo. As diferenças significativas fizeram-se notar a partir da segunda medição 
(1/8) e sempre só em resposta ao estado hídrico, com a exceção da última medição (22/9) 
onde o tratamento apresenta diferenças muito significativas e o estado hídrico bem como a 
interação dos parâmetros já referidos são altamente significativas. Mais uma vez, em 
conforto hídrico as videiras tratadas com calda bordalesa evidenciaram valores ligeiramente 
superiores ao controlo. 

A condutância estomática está diretamente relacionada com o fecho dos estomas, 
sendo esta uma das primeiras medidas adotadas pelas videiras em situação de stresse 
hídrico. Assim as videiras em conforto hídrico apresentaram valores significativamente 
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superiores às que se encontravam em stresse, acentuando-se essa diferença ao longo do 
tempo, como se verificou nos valores da última medição (22/9). Estes valores mais baixos  
de gs nas videiras em stresse hídrico estavam diretamente relacionados com as menores 
taxas de transpiração e de assimilação líquida de CO2, não se verificando assim uma ação 
mitigadora da calda bordalesa nestas videiras. Pelo contrário, as videiras tratadas e sem 
limitações da disponibilidade de água obtiveram valores superiores às do controlo, 
beneficiado as trocas gasosas nestas plantas. 
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Figura III-13. Taxa de assimilação líquida de CO2 (A, µmol m-2 s-1), taxa de transpiração (E, mmol 
m-2 s-1), condutância estomática (gs, mmol m-2 s-1), eficiência intrínseca do uso de água (A/gs, 
µmol mol-1) e razão da concentração de CO2 intercelular/concentração de CO2 atmosférico (Ci/
Ca) (média ± erro padrão) em videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa 
(CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 
25/7/2011 (a), 1/8/2011 (b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d), 15/9/2011 (e) e 22/9/2011 (f).
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Denotou-se uma variação ao nível da razão entre a concentração de CO2 nos 
espaços intercelulares e na atmosfera (Ci/Ca), sendo que as videiras em conforto hídrico 
apresentaram valores muito próximos, independentemente da aplicação ou não de 
tratamento com calda bordalesa. Contudo as videiras tratadas mas sujeitas a stresse hídrico 
evidenciaram uma razão inferior na maioria das medições, o que poderia estar relacionado 
com a maior eficiência intrínseca do uso de água, apesar das limitações estomáticas 
verificadas. 

A eficiência intrínseca do uso da água foi melhor nas videiras tratadas com calda 
bordalesa em situação de stresse hídrico, apresentando valores superiores aos outros 
grupos de plantas, diferença essa que se foi acentuado ao longo das várias medições. 

Temperatura foliar 

 A figura III-14 apresenta as temperaturas verificadas nas folhas das videiras em cinco 
medições diferentes, entre 25 de julho e 22 de setembro de 2011 (tabelas descritivas no 
anexo D.2). Nas primeiras quatro medições não se verificaram diferenças significativas 
estatisticamente.  
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Figura III-14. Temperatura foliar (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de calda bordalesa (CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH), nos dias 25/07/2011, 01/08/2011, 26/8/2011, 08/09/2011, 15/09/2011 e 22/09/2011. 
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 A 15 de setembro registaram-se diferenças significativas no fator de variação estado 
hídrico, com as videiras em stresse hídrico a apresentarem temperaturas foliares superiores. 
Na última medição, o tratamento apresentou diferenças muito significativas, já o estado 
hídrico e a interação entre estado hídrico e tratamento apresentaram diferenças altamente 
significativas. 

 A aplicação de calda bordalesa não ajudou ao alívio da temperatura ao nível das 
folhas, uma vez que em situação de stresse hídrico as videiras tratadas evidenciaram 
temperaturas similares ou superiores às controlo, sendo que a única exceção se verifica na 
última medição de 22 de setembro em que a temperatura é um grau inferior à registada nas 
controlo. Em conforto hídrico a tendência foi a mesma, apresentando as videiras tratadas 
com calda bordalesa temperaturas idênticas às controlo, mais uma vez com apenas uma 
exceção na medição de dia 8 de setembro em que se verificou uma diminuição de cerca de 
1ºC nas tratadas. 

Fluorescência da clorofila a in vivo 

Os gráficos apresentados na figura III-15, evidenciam a variação dos vários 
parâmetros inerentes às medições da fluorescência da clorofila a dos vários tratamentos em 
estudo, entre julho e setembro (tabelas descritivas no anexo D.3). 

Ao longo das várias medições foi possível constatar que na sua maioria não se 
verificam diferenças significativas entre os vários fatores de variação em estudo. Para o 
estado hídrico das plantas por exemplo, o parâmetro Fv/Fm da medição de 25 de julho (a) e 
o NPQ da medição de 22 de setembro (f) evidenciaram diferenças significativas. No 
tratamento aplicado a tendência foi a mesma, sendo apenas na Fv/Fm de 26 de agosto (c) e 
22 de setembro (f) que existem diferenças significativas e muito significativas, 
respetivamente. Na origem de variação interação entre estado hídrico e tratamento, a última 
medição foi a que apresentou diferenças significativas na maioria dos parâmetros da 
fluorescência (exceto o NPQ) e a 26 de agosto (c) na Fv/Fm e qP.  

 As várias medições feitas à Fv/Fm apresentaram diferenças significativas a 25 de 
julho (a), o estado hídrico a 26 de agosto (c) ao nível do tratamento e diferenças 
estatisticamente muito significativas na interação entre estado hídrico e tratamento e no fator 
de variação estado hídrico; a 22 de setembro (f) foi a aplicação de tratamento que 
evidenciou diferenças muito significativas.  
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 De um modo geral, as videiras com aplicação de calda bordalesa evidenciaram 
razões superiores às controlo, quer nas videiras sujeitas a stresse hídrico, quer nas em 
conforto hídrico. Nas videiras sujeitas a stresse hídrico o tratamento permitiu valores 
superiores, o que indiciou esse efeito benéfico da calda bordalesa, pois o decréscimo de   
Fv/Fm aponta para a perda de eficiência do processo fotossintético.  
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extinção fotoquímica (qP) e não fotoquímica (NPQ) e a taxa de transporte de eletrões (ETR, µmol 
eletrões m-2 s-1) (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda 
bordalesa (CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 
25/7/2011 (a), 1/8/2011 (b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d) ,15/9/2011 (e) e 22/9/2011 (f). 
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A eficiência fotoquímica efetiva do PSII (ΦPSII) apesar de não ter apresentado 

diferenças significativas nas várias medições, em situação de stresse hídrico as videiras 
tratadas com calda bordalesa apresentaram valores ligeiramente superiores ao controlo. Na 
última medição, curiosamente a única com diferenças muito significativas ao nível da 
interação entre estado hídrico e tratamento, as videiras tratadas e em stresse apresentaram 
valores inferiores de ΦPSII. 

Os coeficientes de extinção fotoquímica (qP) e a taxa de transporte de eletrões (ETR) na 
última medição revelaram diferenças muito significativas na origem de variação interação 
entre o estado hídrico e o tratamento, ao passo que o coeficiente de extinção não 
fotoquímica (NPQ) apresentou diferenças significativas ao nível do estado hídrico, 
apresentando as videiras tratadas com calda bordalesa e em stresse hídrico valores 
superiores de qP e NPQ e inferiores de ETR em relação ao controlo. Em situação de 
conforto hídrico, as videiras tratadas apresentaram valores superiores de qP e ETR e 
inferiores de NPQ em relação ao controlo. 

Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

Neste estudo realizaram-se a duas medições com o intuito de examinar a concentração 
em pigmentos fotossintéticos nas folhas da videira (tabelas descritivas no anexo D.4), uma 
no início de agosto e a segunda em meados de setembro, de modo a analisar o 
comportamento destes com o aumento da severidade das condições de verão (figura III-16). 
Na primeira medição não se observaram diferenças significativas entre estados hídricos ou 
a aplicação do tratamento, contudo as videiras em situação de stresse quando tratadas com 
calda bordalesa apresentaram concentrações de clorofilas (a e b) superiores ao controlo (na 
mesma condição hídrica). No global, estas videiras apresentaram concentrações superiores 
na ordem dos 13% por área e 10% por peso de folha. No caso das videiras em conforto 
hídrico observaram-se valores superiores das tratadas com calda bordalesa quando 
analisadas as concentrações por área, contrariamente às concentrações por peso que são 
inferiores aos das videiras controlo.  

Na segunda medição e num estado mais avançado do desenvolvimento das videiras 
verificou-se que o estado hídrico em que as videiras se encontravam, apresentou diferenças 
significativas na concentração de pigmentos clorofilinos. A aplicação do tratamento também 
apresentou diferenças significativas, apenas para os valores por área. Assim, de um modo 
geral as videiras em stresse hídrico apresentaram concentrações menores, mas a aplicação 
da calda bordalesa permitiu às videiras evidenciarem valores superiores às controlo. No 
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caso das videiras em conforto hídrico, a aplicação do tratamento também favoreceu a 
síntese e manutenção das clorofilas, registando-se concentrações superiores neste grupo 
de videiras em estudo. 

Relativamente à concentração em carotenoides (figura III-17), na primeira medição não 
se verificaram diferenças significativas em nenhum dos casos, apresentando as videiras em 
stresse hídrico e tratadas com calda bordalesa valores ligeiramente superiores às do 
controlo (tabelas descritivas no anexo D.4). Em situação de disponibilidade de água, as 
videiras controlo evidenciaram os valores mais elevados de todas em estudo. Na segunda 
medição, a aplicação do tratamento apontou diferenças significativas apenas quando 
calculadas por unidade de área. Verificou-se uma pequena diminuição na concentração de 
carotenoides, com a aplicação de calda bordalesa a permitir valores superiores aos 
respetivos controlos.  
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Figura III-16. Concentrações médias da clorofila a (Cla, mg dm-2 e mg g-1) e clorofila b 
(clb, mg dm-2; mg g-1), de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda 
bordalesa (CB) e sem tratamento (C) (média ± erro padrão) em stresse hídrico (SH) e em 
conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011. 
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Também foi estimado o teor em pigmentos clorofilinos (figura III-18) recorrendo a 
uma metodologia não destrutiva, o método SPAD (tabelas descritivas no anexo D.4). Foram 
detetadas diferenças significativas ao nível da aplicação da calda bordalesa. As videiras 
tratadas com calda bordalesa evidenciaram concentrações de pigmentos clorofilinos 
superiores ao controlo, especialmente nas videiras em situação de stresse hídrico, 
diminuindo essa diferença nas videiras em conforto hídrico. 
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Figura III-18. Concentrações estimadas de clorofila (unidades SPAD) (média ± erro padrão) 
em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB) e sem tratamento 
(C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), medidos nos dias 25/7/2011, 
1/8/2011, 26/8/2011 e 8/9/2011.
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Figura III-17. Concentrações médias dos carotenoides totais (Car, mg dm-2 e mg g-1) (média ± 
erro padrão) em folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB) 
e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 
15/9/2011.
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Açúcares solúveis e Amido  

 No quadro III-4 estão apresentados os resultados obtidos na quantificação dos 
açúcares solúveis e amido, em duas datas distintas (1 de agosto e 15 de setembro de 2011). 
Na primeira medição a interação entre o estado hídrico e aplicação da calda bordalesa 
apresentou diferenças significativas, quer na concentração de açúcares solúveis (SS) quer 
de amido (St). Contudo, analisando apenas o estado hídrico das videiras, só a concentração 
SS apresentou diferenças muito significativas. Em situação de stresse hídrico, as plantas 
tratadas com calda bordalesa mostraram uma produção superior de SS, com concentração  
superior em 20% por unidade de área foliar e 16% por unidade de peso seco relativamente 
ao controlo. Em relação à concentração de amido, estas plantas apresentaram valores 
inferiores em 34% e 36% por unidades de área foliar e peso, respetivamente. Já em 
situação de conforto hídrico o comportamento evidenciado foi o oposto, apresentando as 
videiras tratadas concentrações inferiores em 34% por unidade de área foliar e 40% por 
unidade de peso seco de SS e superiores em 29% e 20% de amido (por unidade de área 
foliar e peso seco, respetivamente) em relação às videiras controlo.  

Na segunda medição, verificou-se que as diferenças significativas ocorreram na 
concentração de amido, quer ao nível do estado hídrico e da aplicação do tratamento. A 
interação entre os dois parâmetros já referidos apenas foi significativa nos valores medidos 
por unidade de peso seco. As videiras sujeitas a fraca disponibilidade de água apresentaram 
valores superiores de SS (mais 14% e mais 19% por unidades de área e peso, 
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1/8/2011 15/9/2011

H T SS 
 (mg dm-2)

SS 
(mg g-1)

St 
(mg dm-2)

St 
(mg g-1)

SS 
(mg dm-2)

SS 
(mg g-1)

St 
(mg dm-2)

St 
(mg g-1)

SH

CB 102,14 ± 4,97 110,45 ± 4,65 92,59 ± 7,44 100,37 ± 8,72 94,99 ± 4,64 113,05 ± 6,95 89,45 ± 9,52 105,89 ± 10,82

C 85,37 ± 5,45 95,39 ± 6,99 139,71 ± 19,73 155,67 ± 22,54 83,03 ± 5,75 94,80 ± 9,90 125,21 ± 27,75 135,25 ± 26,66

CH

CB 61,05 ± 5,91 60,36 ± 4,11 118,45 ± 18,98 118,86 ± 20,59 86,44 ± 4,39 100,44 ± 6,31 135,33 ± 14,24 105,89 ± 10,82

C 93,13 ± 4,62 100,43 ± 4,14 91,96 ± 15,13 99,09 ± 16,22 77,39 ± 1,59 92,34 ± 5,31 235,80 ± 27,95 237,73 ± 21,78

ANOVA (valor de P)

H 0,0048** 0,0003*** 0,5039 ns 0,2980 ns 0,1202 ns 0,3154 ns 0,0016** 0,0001***

T 0,1613ns 0,0238* 0,5284 ns 0,3310 ns 0,0260* 0,0870 ns 0,0048** 0,0011**

H x T 0,0002*** 0,0001*** 0,0331* 0,0481* 0,7428 ns 0,4961 ns 0,1475 ns 0,0332*

Quadro III-4. Concentrações de açúcares solúveis (SS) e de amido (St), (média ± erro padrão) 
expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar em videiras cv. Touriga 
Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e 
em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011. Nível de significância obtido na 
comparação de médias através do teste de Duncan.
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respetivamente) e inferiores de amido (menos 29% e menos 22%, por unidades de área 
foliar e peso seco, respetivamente) nas tratadas com calda bordalesa. A mesma tendência 
ocorreu nas videiras tratadas, mas em conforto hídrico, apresentando valores superiores em 
12% e 9% (por unidade de área foliar e de peso seco, respetivamente) de SS e inferiores 
em 43% de amido por área foliar e 55% por unidade de peso seco.  

Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos  

A concentração média de compostos fenólicos presentes nas folhas e expressas em 
unidades de área foliar e peso seco foliar estão representadas nos gráficos de barras da 
figura III-19 (tabelas descritivas no anexo D.5). Na primeira medição os valores obtidos nas 
videiras em conforto hídrico foram significativamente superiores às videiras sujeitas a 
stresse hídrico, em ambas as unidades. 

Na segunda medição, apenas os valores medidos por peso seco foliar apresentaram 
diferenças significativas ao nível do tratamento. É de salientar a diminuição da quantidade 
de CFT da primeira para a segunda medição. Em situação de stresse, as videiras tratadas 
com calda bordalesa apresentaram valores ligeiramente inferiores de CFT por unidade de 
área foliar, mas concentrações superiores ao controlo por unidade de peso seco foliar. Esta 
diferença acentuou-se na segunda medição, com as videiras controlo a manifestarem 
valores superiores. Em conforto hídrico, as videiras tratadas apresentaram sempre 
concentrações inferiores de CFT que o controlo.  
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Figura III-19. Compostos fenólicos totais (CFT) (média ± erro padrão), expressos por unidade de 
área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de 
calda bordalesa (CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), 
nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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No que concerne à concentração em substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) apresentados na figura III-20 (tabelas descritivas no anexo D.5), apenas a 
aplicação de calda bordalesa apresentou valores significativamente inferiores ao controlo 
(exceto a medição do dia 1/8/2011 por unidade de área foliar). Constatou-se que as videiras 
tratadas, independentemente do seu estado hídrico manifestaram valores inferiores, 
verificando-se um aumento da primeira para a segunda medição, especialmente nas 
videiras sujeitas a stresse hídrico. 

Pela análise da figura III-21 (tabelas descritivas no anexo D.5), as videiras tratadas 
com calda bordalesa assinalaram uma maior percentagem de perda de eletrólitos do que as 
videiras controlo, contudo diferenças significativas só se verificam ao nível do tratamento na 
medição de 1/8/2011. Mais uma vez, da primeira para a segunda medição verificou-se uma 
diminuição das percentagens no geral e na diferença entre tratamentos, por estados 
hídricos. 

As concentrações menores de CFT e TBARS nas videiras tratadas, especialmente em 
situações de stresse hídrico, indiciaram uma tendência para um efeito protetor da calda 
bordalesa, aliviando o metabolismo secundário e a produção de espécies reativas de 
oxigénio (ROS) e ,consequentemente, o impacto do stresse oxidativo a nível foliar. Por outro 
lado, as percentagens obtidas na perda de eletrólitos podem estar relacionadas com a 
aplicação do tratamento em si, inflacionando um pouco os reais valores. 
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Figura III-20. Concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (média ± erro 
padrão), expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico 
(SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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Anatomia foliar  

O quadro III-5 apresenta os valores médios de espessura da epiderme superior e 
cutícula, do parênquima clorofilino em paliçada, do parênquima clorofilino lacunoso, da 
epiderme inferior e cutícula, da lâmina total e do mesófilo, de onde se destacaram os valores 
significativamente superiores nas videiras tratadas com calda bordalesa ao nível do 
parênquima clorofilino lacunoso e consequentemente na respetiva espessura do mesófilo e 
da lâmina total. 
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Figura III-21. Percentagens médias da perda de eletrólitos (média ± erro padrão), em 
folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 
15/9/2011.
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(µm) 

Lâmina Total 
(µm) Mesófilo (µm)

Vasos 
xilémicos Área 

(µm2)

Vasos 
xilémicos 

Perímetro (µm)

SH
CB 20,11 ± 0,71 74,88 ± 2,73 88,21 ± 3,36 20,76 ± 0,88 203,96 ± 3,57 163,08 ± 3,78 693,31 ± 21,30 104,04 ± 1,74

C 17,86 ± 0,60 76,10 ± 2,09 70,92 ± 2,18 20,61 ± 0,91 185,49 ± 3,25 147,02 ± 2,64 708,25 ± 19,00 104,66 ± 1,58

CH

CB 18,80 ± 1,03 75,39 ± 2,68 80,97 ± 3,62 22,61 ± 0,82 197,76 ± 3,28 156,36 ± 3,31 718,74 ± 16,72 106,35 ± 1,24

C 18,62 ± 0,94 65,07 ± 4,07 75,78 ± 3,41 22,73 ± 1,33 182,20 ± 7,23 140,84 ± 5,93 538,94 ± 28,02 90,06 ± 2,35

ANOVA (valor de P)

   H 0,7424ns 0,0848 ns 0,7108 ns 0,0556 ns 0,3161 ns 0,1232 ns 0,0011** 0,0007***

    T 0,1535 ns 0,1343 ns 0,0010** 0,9918 ns 0,0007*** 0,0004*** 0,0002*** 0,0001***

    T x H 0,2217 ns 0,0591 ns 0,0648 ns 0,8917 ns 0,7582 ns 0,9475 ns 0,0001*** 0,0001***

Quadro III-5. Espessura da epiderme superior e cutícula, parênquima clorofilino em paliçada, 
parênquima clorofilino lacunoso, epiderme inferior e cutícula, lâmina total, mesófilo, área e perímetro 
dos vasos xilémicos  (média ± erro padrão) de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de calda bordalesa (CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH). Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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As videiras tratadas em situação de stresse hídrico apresentaram um parênquima 
clorofilino lacunoso cerca de 24% mais espesso que as videiras controlo e em conforto 
hídrico cerca de 7% mais espesso. Consequentemente, em termos globais as folhas 
tratadas com calda bordalesa apresentaram mesófilos em média, 11% mais espessos (em 
ambos os estados hídricos) e a lâmina total uma espessura superior em cerca de 10% em 
restrição de disponibilidade de água e de cerca de 8,5% nas videiras em conforto hídrico. 

De um modo geral, os outros parâmetros medidos mostraram valores médios muito 
próximos entre tratamentos e estados hídricos. De salientar, apesar de não ser significativa, 
a maior espessura da epiderme superior e cutícula (cerca de 13%) nas videiras tratadas e 
em stresse hídrico, comparativamente às videiras controlo. Contudo, a concentração de 
ceras cuticulares solúveis presentes na epiderme superior (figura III-22) não apresentou 
diferenças significativas e foi sempre inferior nas videiras tratadas com calda bordalesa, 
independentemente do estado hídrico das mesmas (tabelas descritivas no anexo D.6).  

Em termos histológico (figura III-23), as maiores diferenças destacaram-se ao nível 
dos vasos xilémicos, onde os três fatores de variação analisados (estado hídrico, tratamento 
com calda bordalesa e a interação entre os dois anteriores) mostraram diferenças altamente 
significativas na área e perímetro destes vasos. As videiras tratadas e em stresse hídrico 
revelaram uma área e perímetro ligeiramente inferiores aos das videiras controlo na mesma 
condição hídrica.  
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Figura III-22. Concentração de ceras cuticulares solúveis foliares (µgcm-2) (média ± erro 
padrão) de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). Nível de significância 
obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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No caso das videiras em conforto hídrico, as tratadas apresentaram valores de área 
e perímetro superiores ao controlo, em cerca de 33% e 18%, respetivamente. No global, 
verificaram-se valores superiores nas videiras tratadas com calda bordalesa e em boa 
condição hídrica; nas videiras controlo, isto é, sem aplicação de calda bordalesa, a área e 
perímetro dos vasos xilémicos apresentaram valores superiores nas videiras sujeitas a 
stresse hídrico. 

Conteúdo relativo de água  e Massa por unidade de área de superfície foliar 

Os valores médios referentes ao conteúdo relativo de água (RWC) e da massa foliar 
por área (LMA) estão representados graficamente na figura III-24 (tabelas descritivas no 
anexo D.7). Na primeira medição, realizada a 1/8/2011 não se verificaram diferenças 
significativas em nenhum dos casos, ao passo que na segunda medição, a 15/9/2011 a 
aplicação da calda bordalesa apresentou diferenças significativas no RWC e LMA.  

As videiras tratadas e em ambos os regimes hídricos apresentaram valores inferiores de 
RWC em relação às videiras controlo, não tendo a calda bordalesa tido qualquer efeito 
benéfico neste aspeto. 
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Figura III-23. Cortes histológicos de folhas de videira cv. Touriga Nacional em stresse hídrico (A) 
com aplicação de calda bordalesa (CB) e sem tratamento (C) e em conforto hídrico (B) com 
tratamento (CB) e sem aplicação de tratamento (C), observados ao microscópio ótico invertido 
Olympus IX51.
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Quanto ao LMA, em agosto as videiras tratadas e em situação de stresse hídrico 
apresentaram valores superiores aos restantes tratamentos e com o avançar do período 
estival, apesar do ligeiro aumento nas videiras tratadas na segunda medição, as videiras 
controlo evidenciaram valores superiores de LMA. 

Desenvolvimento vegetativo 

No que concerne ao desenvolvimento vegetativo das videiras em estudo (quadro III-6) foi 
possível observar diferenças significativas apenas ao nível do estado hídrico, onde as 
videiras em conforto hídrico ostentaram valores médios superiores às que se encontravam 
em stresse hídrico. 

A aplicação da calda bordalesa permitiu um maior desenvolvimento da área foliar 
estimada (superior em 23%), do vigor (superior em 12%), do peso total por videira (superior 
em 12%) e do peso seco total por videira (superior em 23%) relativamente às videiras 
controlo em situação de défice hídrico. A mesma tendência verificou-se nas videiras em boa 
condição hídrica, onde as tratadas com calda bordalesa também exibiram um maior 
desenvolvimento ao nível da área foliar estimada (superior em 26%), do vigor (superior em 
4%), do peso total por videira (superior em 18%) e do peso seco total por videira (superior 
em 39%), em comparação às videiras controlo. 
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Figura III-24. Conteúdo relativo em água (RWC) e massa foliar por área (LMA, gm-2) (média ± 
erro padrão), em folhas de videiras cv. Touriga Nacional,  com aplicação de calda bordalesa (CB) 
e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 
15/9/2011.
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H T Área foliar estimada 
(cm2)

Comprimento médio 
dos lançamentos 

(cm)
Vigor (g) Peso total/videira 

(g)
Peso seco/videira 

(g) 

SH
CB 2512,94 ± 178,22 66,20 ± 4,89 16,36 ± 1,96 32,73 ± 3,93 17,92 ± 1,27

C 2035,04 ± 75,20 66,30 ± 6,05 14,57 ± 1,57 29,15 ± 3,14 14,51 ± 0,54

CH
CB 3746,66 ± 823,98 91,00 ± 13,16 23,02 ± 4,68 46,04 ± 9,35 27,32 ± 6,01

C 2977,72 ± 151,38 91,20 ± 10,24 22,04 ± 3,55 39,11 ± 3,73 19,66 ± 1,01

ANOVA (valor de P)

     H 0,0174* 0,0105* 0,0334* 0,0459* 0,0255*

     T 0,1453 ns 0,9871 ns 0,6673 ns 0,3569 ns 0,0849 ns

     H x T 0,7085 ns 0,9957 ns 0,8998 ns 0,7677 ns 0,5004 ns

Quadro III-6. Área foliar estimada (cm2), comprimento médio dos lançamentos (cm), vigor (V, em g) 
peso total por videira e peso seco (média ± erro padrão) por videira de cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de calda bordalesa (CB) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH). Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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 3.1.3.Caulino  

Trocas gasosas  

Os gráficos representados na figura III-25 dizem respeito às trocas gasosas verificadas 
nas videiras nas medições de julho a setembro de 2011 (tabelas descritivas no anexo E.1). 
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Figura III-25. Taxa de assimilação líquida de CO2 (A, µmol m-2 s-1), taxa de transpiração (E, mmol 
m-2 s-1), condutância estomática (gs, mmol m-2 s-1), eficiência intrínseca do uso de água (A/gs, µmol 
mol-1) e razão da concentração de CO2 intercelular/concentração de CO2 atmosférico (Ci/Ca) 
(média ± erro padrão) em videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), 
caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos 
dias 25/7/2011 (a), 1/8/2011 (b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d) e 15/9/2011 (e).
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Diferenças significativas foram visíveis nos valores de A, gs e E nas videiras em conforto 
hídrico em todas as medições (com exceção da de dia 1 de agosto, onde não se detetaram 
diferenças significativas).  

As videiras sujeitas a stresse hídrico apresentaram valores inferiores aos das videiras à 
capacidade de campo, tendo essa diferença aumentado ao longo do verão. As diferenças 
mais significativas (P=0,0001) foram detetadas a 8 de setembro no estado hídrico, onde as 
videiras sujeitas a défice hídrico evidenciaram valores que chegam quase a metade das 
videiras em conforto hídrico. 

Em condições de stresse hídrico, as videiras tratadas com caulino apresentaram 
valores inferiores de gs, E e A em relação ao controlo, contudo a eficiência intrínseca do uso 
de água (A/gs) foi superior nas videiras com o tratamento. Perto do final do verão nas 
videiras tratadas com caulino a 3% (K3) e em condição hídrica de stresse verificou-se um 
aumento na ordem dos 7% na condutância estomática, 10% na taxa de transpiração e 48% 
na taxa de assimilação líquida de CO2, o que sugeriu um efeito benéfico do caulino ao longo 
do tempo. Por outro lado, as videiras com o caulino a 6% (K6) e na mesma condição hídrica 
mostraram uma diminuição na ordem dos 61% na condutância estomática, 56% na taxa de 
transpiração e 41% na taxa de assimilação líquida de CO2.  

A eficiência intrínseca do uso de água foi superior em ambas as concentrações de 
caulino que no controlo. Quanto à razão entre a concentração de CO2 nos espaços 
intercelulares e na atmosfera (Ci/Ca) as videiras tratadas com caulino e em stresse hídrico 
apresentaram valores inferiores às videiras em conforto hídrico. 

Temperatura foliar 

 A figura III-26 apresenta as temperaturas verificadas nas folhas das videiras em cinco 
medições diferentes, entre 25 de julho e 15 de setembro de 2011 (tabelas descritivas no 
anexo E.2). Apenas se registam diferenças significativas na última medição, dia 15 de 
setembro para o estado hídrico e aplicação de tratamento. O mês de setembro destacou-se 
pelas temperaturas superiores verificadas à superfície das folhas. 
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Fluorescência da clorofila a in vivo 

Na figura III-27 estão representados os gráficos relativos aos vários parâmetros da 
fluorescência da clorofila a in vivo (tabelas descritivas no anexo E.3). Em geral, em situação 
de stresse hídrico a razão Fv/Fm foi superior nas plantas no fator estado hídrico, já a 
aplicação de tratamento e a interação entre os fatores estado hídrico e tratamento 
apresentou diferenças muito significativas. A 26 de agosto, apenas a origem de variação 
interação entre estado hídrico e tratamento é que evidenciou diferenças significativas.  

A eficiência fotoquímica efetiva do PSII mostrou diferenças significativas na interação 
entre estado hídrico e tratamento nas medições de 1 de agosto, no tratamento e na 
interação a 26 de agosto e no estado hídrico e na interação a 8 de setembro. Nas videiras 
em stresse hídrico, as que foram tratadas com caulino a 6% apresentam valores superiores 
em relação às restantes. 

O coeficiente de extinção fotoquímica mostrou diferenças significativas a 26 de agosto, 
tal como os valores do coeficiente de extinção não fotoquímica que apresentou diferenças 
significativas no mesmo dia de medições, contudo houve um valor a 8 de setembro que se 
destacou dos restantes. A taxa de transporte de eletrões, por outro lado, teve diferenças 
significativas na interação entre o tratamento e o estado hídrico a 1 de agosto, no tratamento 
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Figura III-26. Temperatura foliar (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, 
com aplicação de caulino a 3% (K3), caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse 
hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 25/7/2011, 1/8/2011, 26/8/2011, 8/9/2011 
e 15/9/2011. 
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e na interação a 26 de agosto e no estado hídrico e na interação a 8 de setembro. Em todas 
as medições, as videiras tratadas com caulino a 6% evidenciaram taxas superiores em 
ambas as condições hídricas. 
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Figura III-27. Eficiência fotoquímica máxima (Fv/Fm) e efetiva do PSII (ΦPII),do coeficiente de extinção 
fotoquímica (qP) e não fotoquímica (NPQ) e a taxa de transporte de eletrões (ETR, µmol eletrões m-2 
s-1) (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), 
caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 
25/7/2011 (a), 1/8/2011 (b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d) e 15/9/2011 (e). 
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A razão Fv/Fm é um parâmetro usado para estimar a extensão da fotoinibição da 
fotossíntese (Misra et al., 2012) e quanto maior forem os danos no PSII, menor será a razão 
Fv/Fm. Em condições de stresse neste estudo o caulino aliviou os efeitos prejudiciais desta 
condição a que estavam sujeitas as videiras, uma vez que em quase todas as medições 
estas videiras evidenciaram valores superiores (exceção feita ao caulino a 6% no dia 1 de 
agosto e o caulino 3% no dia 15 de setembro). 

A aplicação desta substância inorgânica parece ter ajudado o aparelho fotossintético, 
já que os valores de ΦPSII foram superiores às videiras controlo, em condições de défice 

hídrico (a única exceção foi a 15 de setembro, onde o caulino a 3% decresceu para 
metade). 

Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

As medições da concentração de pigmentos fotossintéticos foram realizadas em duas 
datas, a 1 de agosto e a 15 de setembro. Os gráficos de barras (figura III-28) apresentados 
indicam que a concentração de clorofila a, clorofila b e carotenoides das videiras sujeitas a 
stresse hídrico, aumentou significativamente em resposta à aplicação de caulino (3% e 6%) 
em comparação com as videiras controlo (tabelas descritivas no anexo E.4). Contudo, essas 
respostas foram diferentes de acordo com a respetiva concentração de caulino. Na primeira 
medição e no início do verão, o valor mais baixo de clorofila a foi de 2,51 mg dm-2 e 2,78 mg 
g-1 nas videiras controlo, aumentando significativamente para 3,13 mg dm-2 e 3,57 mg g-1 
nas videiras tratadas com caulino a 3% e para 2,78 mg dm-2 e 3,05 mg g-1 com caulino a 
6%. A mesma tendência verificou-se no teor em clorofila b, onde o tratamento com caulino a 
3% e a 6% provocou um aumento muito significativo deste pigmento, verificando-se por área 
um aumento na ordem dos 33% e 16% e por peso seco de 38% e 16%, respetivamente. 

A concentração de carotenoides também mostrou valores semelhantes, com um 
aumento significativo nas videiras com caulino em cerca de 14% por área e 16% por peso 
seco nas videiras tratadas com caulino a 3% e mais 6% nos teores por área e 5% por peso 
seco, quando comparados com os valores das videiras controlo.  

Por outro lado, nas plantas em conforto hídrico, os resultados verificados são totalmente 
diferentes e as videiras controlo sem aplicação de caulino apresentaram teores de clorofilas 
e carotenoides superiores. Várias semanas depois, nas medições de 15 de setembro, a 
tendência voltou a mudar e não se verificaram diferenças significativas, revelando o caulino 
a 6% resultados superiores de concentração de pigmentos quando comparado com o 
caulino a 3% e o controlo. A concentração de clorofila foi superior em 38% (mg dm-2) e 30% 
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(mg g-1) nas videiras tratadas com caulino 6%, enquanto que nas tratadas com caulino a 3% 
foi apenas de 28% e 11% por área foliar e por peso seco foliar, respetivamente.  

Relativamente à concentração de carotenoides (figura III-29), as videiras tratadas com 
caulino a 6% tiveram um aumento na ordem dos 23% por área foliar e 18% por peso seco, 
ao passo que com caulino a 3% esse aumento foi de 17% e 3%, respetivamente (tabelas 
descritivas no anexo E.4). Nas videiras não sujeitas a stresse hídrico o teor em clorofilas foi 
sempre superior nas videiras com aplicação dos tratamentos, em oposição ao teor em 
carotenoides, uma vez que as videiras controlo apresentam valores superiores. 
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Figura III-28. Concentrações médias da clorofila a (Cla, mg dm-2 e mg g-1) e clorofila b (clb, mg 
dm-2; mg g-1), de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), 
caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) (média ± erro padrão) em stresse hídrico (SH) e em 
conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011. 
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Verificou-se que a aplicação de caulino teve um efeito benéfico na concentração de 
pigmentos fotossintéticos, dado as videiras sujeitas a stresse hídrico evidenciarem valores 
superiores de pigmentos em relação às videiras controlo, mesmo as controlo não sujeitas a 
limitações na disponibilidade de água. O caulino a 3% revelou valores superiores na 
medição de 1 de agosto e o caulino a 6% na de 15 de setembro.  

As concentrações de clorofila foram também medidos usando o aparelho de SPAD 
(figura III-30), que tem a vantagem de não ser um método destrutivo e permite fazer mais 
medições no campo e em menos tempo (tabelas descritivas no anexo E.4).  

Estes valores complementaram os referidos anteriormente, obtidos nas análises  
bioquímicas realizadas no laboratório. Verificaram-se diferenças significativas na 
concentração de clorofilas, que tal como anteriormente foi superior nas videiras tratadas 
com caulino, em ambas as condições hídricas. 

�80

Figura III-29. Concentrações médias dos carotenoides totais (Car, mg dm-2 e mg g-1) (média ± 
erro padrão) em folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), 
caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos 
dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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Açúcares solúveis e Amido  

A concentração de açúcares solúveis (quadro III-7) nas videiras tratadas com caulino a 
3% apresentou valores cerca de 41% superiores ao controlo, contrariamente às tratadas 
com caulino a 6%, onde foram evidentes os valores inferiores. Em setembro e apesar de 
não serem diferenças significativas, em ambos os tratamentos ocorreram aumentos na 
concentração dos açúcares solúveis, 23% e 20% no caulino a 3% e 20% e 2% no caulino a 
6%. A concentração de amido (quadro III-7) foi sempre inferior nas videiras tratadas. 

A elevada concentração de SS nas videiras tratadas com caulino a 3% na primeira 
medição (1 de agosto), mesmo com a A menor que o controlo estará relacionada com o 
facto de os açúcares poderem atuar como osmoprotetores, bem como fontes de carbono 
para manutenção e crescimento durante a recuperação do estado de stresse a que 
estiveram sujeitas (Chaves et al., 2002). 
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Figura III-30. Concentrações estimadas de clorofila (unidades SPAD) (média ± erro 
padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), caulino a 
6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), 
medidos nos dias 25/7/2011, 1/8/2011, 26/8/2011 e 8/9/2011.
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Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos 

Analisando a figura III-31, onde se apresentam os gráficos referentes aos compostos 
fenólicos totais foi possível identificar diferenças significativas na interação entre o estado 
hídrico e o tratamento nas medições por área e diferenças muito significativas nas medições 
por unidade de peso, isto na data de 1 de agosto (tabelas descritivas no anexo E.5). Nas 
medições de setembro, apenas os valores por unidade de peso apresentaram diferenças 
significativas na interação. Contudo, a concentração de compostos fenólicos evidenciou 
diferenças altamente significativas entre tratamentos, especialmente por peso seco foliar. 
Em stresse hídrico, as videiras com aplicação de caulino a 3% evidenciaram valores 
superiores aos restantes tratamentos, já o caulino a 6% foi o que apresentou concentrações 
de CFT inferiores e sem grandes alterações ao longo das medições. Já em conforto hídrico, 
as videiras tratadas com caulino a 3% foram as que mantiveram as concentrações mais 
próximas entre medições. 
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1/8/2011 15/9/2011

H T SS  
(mg dm-2)

SS  
(mg g-1)

St 
 (mg dm-2) 

St  
(mg g-1)

SS 
 (mg dm-2)

SS  
(mg g-1)

St  
(mg dm-2) 

St 
 (mg g-1)

SH

K3 120,19 ± 14,89 134,78 ± 13,14 111,70 ± 27,28 126,01 ± 28,91 101,90 ± 8,14 114,09 ± 8,84 99,57 ± 18,11 109,69 ± 18,02

K6 75,85 ± 7,77 82,32 ± 7,55 114,26 ± 14,67 123,81 ± 14,65 92,07 ± 7,39 96,42 ± 6,41 83,25 ± 17,39 87,68 ± 17,80

C 85,37 ± 5,45 95,39 ± 6,99 139,71 ± 19,73 155,67 ± 22,54 83,03 ± 5,75 94,80 ± 9,90 125,21 ± 27,75 135,25 ± 26,66

CH

K3 63,23 ± 3,61 66,89 ± 3,98 122,87 ± 9,28 130,79 ± 11,98 72,29 ± 4,11 86,14 ± 6,34 152,96 ± 9,40 182,06 ± 13,56

K6 77,50 ± 2,67 84,94 ± 3,22 75,66 ± 5,93 84,37 ± 9,82 89,82 ± 5,91 100,48 ± 11,27 170,75 ± 18,00 187,02 ± 17,95

C 93,13 ± 4,62 100,43 ± 4,14 91,96 ± 15,13 99,09 ± 16,22 77,39 ± 1,59 92,34 ± 5,31 235,80 ± 27,95 273,73 ± 21,78

ANOVA (P value)

     H 0,0169* 0,0022** 0,0781 ns 0,0536 ns 0,0144 * 0,2044 ns 0,0001 *** 0,0001***

T 0,1275ns 0,0568 ns 0,3452 ns 0,3457 ns 0,1988 ns 0,7168 ns 0,0199 * 0,0035**

    H x T 0,0003*** 0,0001*** 0,1868 ns 0,2486 ns 0,0549 ns 0,1427 ns 0,3952 ns 0,2572 ns

Quadro III-7. Concentrações de açúcares solúveis (SS) e de amido (St), (média ± erro padrão) 
expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar em videiras cv. Touriga 
Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse 
hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011. Nível de significância obtido 
na comparação de médias através do teste de Duncan.
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A figura III-32 representa a concentração de TBARS medidos por unidade de área e 
peso, nas videiras em duas datas distintas, a 1 de agosto e 15 de setembro (tabelas 
descritivas no anexo E.5). Em agosto as videiras tratadas com caulino a 6% apresentaram 
valores inferiores ao controlo, em ambas as condições hídricas e as tratadas com caulino a 
3% apresentaram valores ligeiramente superiores às videiras controlo. Por outro lado, em 
setembro, o gráfico mostra diferenças significativas entre tratamentos e entre estes e o 
controlo, sendo as videiras controlo as que possuem valores superiores.  
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Figura III-31. Compostos fenólicos totais (CFT) (média ± erro padrão), expressos por unidade de 
área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de 
caulino a 3% (K3), caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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Figura III-32. Concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (média ± erro 
padrão), expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em 
stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011e 15/9/2011.
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Por área, as videiras em stresse hídrico tratadas com caulino a 3% manifestaram 
concentrações inferiores em 22% de TBARS e as tratadas com caulino a 6% em 18%; nas 
medições por unidade de peso, manifestaram menos 33% e 22%, respetivamente. 
Diferenças semelhantes foram obtidas nas videiras em conforto hídrico, evidenciando as 
sem tratamento valores superiores e entre tratamentos, o caulino 6% teve concentração de 
TBARS inferior ao caulino a 3%. 

A percentagem de perda de eletrólitos está graficamente representada na figura III-33 
(tabelas descritivas no anexo E.5) e observou-se que em situação de stresse hídrico as 
videiras tratadas com caulino a 3% apresentaram percentagens inferiores aos restantes; as 
tratadas com caulino a 6% apresentaram valores em cerca de 1% superiores que as 
controlo. Em situação de conforto hídrico, ocorreu o contrário, sendo o caulino a 3% a atingir 
o pico, perdendo o dobro da quantidade de eletrólitos das videiras controlo. A interação entre 
o estado hídrico e o tratamento apresentou diferenças muito significativas na medição de 1 
de agosto; em setembro, não se verificaram diferenças significativas, sendo o caulino 6% 
quem evidenciou percentagens superiores de perda de eletrólitos em ambos as condições 
hídrica. 

Anatomia foliar  

No quadro III-8 estão os valores médios relativos à anatomia foliar. Diferenças 
significativas foram observadas no parênquima clorofilino em paliçada, que apresentou uma 
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Figura III-33. Percentagens médias da fuga de eletrólitos (média ± erro padrão), 
em folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), 
caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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espessura superior nas videiras em stresse hídrico comparativamente com as controlo. O 
efeito dos tratamentos foi visível na espessura do parênquima clorofilino lacunoso, mesófilo 
e lâmina total, sendo as videiras controlo que evidenciaram diferenças significativas com 
valores médios inferiores, em ambos os estados hídricos. 

As maiores diferenças foram observadas na área e no perímetro dos vasos 
xilémicos. As videiras tratadas com caulino a 3% e a 6% apresentaram valores superiores 
em 20% e 5% na área e 11% e 3% no perímetro, respetivamente, e em situação de défice 
hídrico. A mesma tendência verificou-se em conforto hídrico, com da área dos vasos 
xilémicos superior em cerca de 32% e 34% nas videiras tratadas com caulino a 3% e a 6% 
respetivamente, e do perímetro em 17% em ambas as concentrações. 

Os gráficos referentes à concentração média de ceras cuticulares solúveis estão 
representados na figura III-34 (tabelas descritivas no anexo E.6) e mostraram que em 
situação de stresse hídrico ocorreram diferenças significativas ao nível da interação entre o 
estado hídrico e o tratamento e muito significativas no estado hídrico. O tratamento com 
caulino a 6% evidenciou valores superiores em situação de stresse hídrico e o menor valor 
em situação de conforto hídrico. As videiras tratadas com caulino a 3% apresentaram um 
comportamento distinto em diferentes estados hídricos evidenciando valores superiores ao 
controlo em situação de stresse hídrico, mas bastante inferiores em conforto hídrico. As 
videiras controlo e em condições de conforto hídrico mostraram uma concentração de ceras 
cuticulares solúveis superior que as folhas das videiras tratadas, valor esse ligeiramente 
superior às videiras controlo e em stresse hídrico. Quando sujeitas a stresse hídrico, as 
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H T
Epiderme 
superior + 

Cutícula (µm)

Parênquima 
em paliçada 

(µm)

Parênquima 
Lacunoso 

(µm)

Epiderme 
inferior + 

Cutícula (µm) 
Lâmina Total 

(µm) Mesófilo (µm)
Vasos 

xilémicos 
Área (µm2)

Vasos xilémicos 
Perímetro (µm)

SH

K3 20,16 ± 0,97 77,40 ± 3,50 80,93 ± 4,40 23,69 ± 1,31 202,18 ± 5,24 158,33 ± 4,09 850,22 ± 17,56 116,05 ± 1,30

K6 18,26 ± 0,86 73,57 ± 1,93 82,39 ± 3,72 22,71 ± 1,06 196,93 ± 5,54 155,96 ± 4,59 742,55 ± 16,76 108,09 ± 1,31

C 17,86 ± 0,60 76,10 ± 2,09 70,92 ± 2,18 20,61 ± 0,91 185,49 ± 3,25 147,02 ± 2,64 708,25 ± 19,00 104,66 ± 1,58

CH

K3 19,43 ± 1,09 68,15 ± 2,56 78,07 ± 3,63 23,61 ± 1,65 189,25 ± 5,41 146,33 ± 4,09 711,55 ± 19,80 105,15 ± 1,54

K6 19,00 ± 0,58 70,27 ± 2,95 83,17 ± 3,99 25,19 ± 0,81 197,64 ± 4,44 153,45 ± 4,13 720,83 ± 23,29 105,74 ± 1,68

C 18,62 ± 0,94 65,07 ± 4,07 75,78 ± 3,41 22,73 ± 1,33 182,20 ± 7,32 140,84 ± 5,93 538,94 ± 28,02 90,06 ± 2,35

ANOVA (valor de P)

     H 0,7155 ns 0,0017** 0,7550 ns 0,1336 ns 0,2401 ns 0,0536 ns 0,0001*** 0,0001***

     T 0,1783 ns 0,7571 ns 0,0359* 0,1331 ns 0,0278* 0,0387* 0,0001*** 0,0001***

     H x T 0,6101 ns 0,3934 ns 0,5691 ns 0,5241 ns 0,4277 ns 0,5367 ns 0,0015** 0,0011**

Quadro III-8. Espessura da epiderme superior e cutícula, parênquima em paliçada, parênquima 
lacunoso, epiderme inferior e cutícula, lâmina total, mesófilo, área e perímetro dos vasos xilémicos  
(média ± erro padrão) de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% 
(K3), caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). 
Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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videiras tratadas com caulino (a 3% e 6%) evidenciaram uma concentração de ceras na 
folha. 

Uma espessura superior da epiderme+cutícula, do mesófilo e da lâmina total das 
videiras tratadas com caulino em stresse hídrico (figura III-35), bem como da LMA 
evidenciaram um efeito protetor do caulino neste órgão da planta, permitindo o seu 
desenvolvimento mesmo em situações de stresse.  
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Figura III-34. Concentração de ceras cuticulares solúveis foliares (µcm-2) (média ± erro 
padrão) de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de caulino a 3% (K3), caulino a 6% 
(K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). Nível de 
significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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Figura III-35. Cortes histológicos de folhas de videira Vitis vinifera cv Touriga Nacional em stresse 
hídrico (A) com aplicação de caulino a 3% (K3), caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) e em 
conforto hídrico (B) com tratamento (K3 e K6) e sem aplicação de tratamento (C), observados ao 
microscópio ótico invertido Olympus IX51.
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A redução do desenvolvimento dos vasos xilémicos das videiras sujeitas a um 
stresse hídrico moderado pode contribuir para o controlo do fluxo de água e para a 
diminuição da vulnerabilidade da ocorrência de embolismo no xilema (Lovisolo e Shubert, 
1998), tendo assim o caulino um papel importante, uma vez que neste ensaio se verificou 
um aumento significativo do diâmetro e consequentemente da área e do perímetro dos 
vasos xilémicos, o que pode significar uma menor limitação e custo para o sistema condutor 
da videira dada a menor disponibilidade de água na folha. 

Conteúdo relativo de água  e Massa por unidade de área de superfície foliar 

O conteúdo relativo em água das folhas (figura III-36) não apresentou diferenças 
significativas, com exceção de agosto em que o tratamento apresentou diferenças muito 
significativas (tabelas descritivas no anexo E.7). No geral, as videiras controlo exibiram 
valores de RWC superiores em ambos os estados hídricos. 

Na massa foliar por área não se verificaram diferenças significativas e o comportamento 
das videiras foi contrário em agosto e setembro. As videiras tratadas com caulino a 3% e a 
6% evidenciaram valores superiores de LMA em agosto, quer em conforto hídrico quer em 
limitação de água (o caulino a 3% foi a exceção nas plantas em boa condição hídrica, 
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Figura III-36. Conteúdo relativo em água (RWC) e massa foliar por área (LMA, gm-2) (média ± 
erro padrão), em folhas de videiras cv. Touriga Nacional,  com aplicação de caulino a 3% (K3), 
caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos 
dias 1/8/2011  e 15/9/2011.
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apresentando valor inferior ao controlo) e em setembro verificou-se o contrário, com as 
videiras controlo a apresentarem valores superiores. 

Desenvolvimento vegetativo 

Diferentes parâmetros de análise do desenvolvimento vegetativo das videiras estão 
presentes no quadro III-9. Em todos eles, o estado hídrico das plantas evidenciou diferenças 
altamente significativas entre as videiras em conforto hídrico e as em stresse hídrico, 
verificando-se valores inferiores e consequentemente um menor desenvolvimento vegetativo 
nas sujeitas a limitações da disponibilidade de água. O tratamento com caulino evidenciou 
diferenças muito significativas ao nível do peso seco das plantas e a área foliar estimada 
também apresentou diferenças significativas, sendo as videiras controlo com valores 
menores.  

Em condições de stresse hídrico, verificou-se que as videiras tratadas com caulino a 3% 
eram mais compridas que as controlo, enquanto as tratadas com caulino a 6% eram mais 
curtas e em ambas as concentrações as videiras eram mais pesadas que as controlo. As 
videiras tratadas com caulino apresentaram valores de área foliar estimada superior em 36% 
no caulino a 3% e em 17% no caulino a 6%. 
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H T Área foliar estimada (cm2) Comprimento médio dos 
lançamentos (cm) Vigor (g) Peso total/videira (g) Peso seco (g)

SH

K3 2762,33 ± 135,25 69,15 ± 52,59 16,81 ± 0,86 33,62 ± 1,72 18,79 ± 0,92

K6 2387,88 ± 122,60 63,55 ± 2,54 15,57 ± 1,15 31,15 ± 2,29 16,90 ± 0,87

C 2035,04 ± 75,20 66,30 ± 6,05 14,57 ± 1,57 29,15 ± 3,14 14,51 ± 0,54

CH

K3 3178,58 ± 247,40 95,60 ± 4,10 21,79 ± 1,90 43,57 ± 3,78 23,62 ± 1,84

K6 3168,60 ± 258,60 101,00 ± 5,92 25,39 ± 3,00 50,78 ± 6,01 24,99 ± 2,04

C 2944,72 ± 151,38 91,20 ± 10,24 22,04 ± 3,55 39,11 ± 3,73 19,66 ± 1,01

ANOVA (P value)

     H 0,0001*** 0,0001*** 0,0001*** 0,0001*** 0,0001***

     T 0,0313* 0,7814 ns 0,6221 ns 0,1829 ns 0,0040**

    H x T 0,3624 ns 0,5108 ns 0,5570 ns 0,3288 ns 0,4033 ns

Quadro III-9. Área foliar estimada (cm2), comprimento médio dos lançamentos (cm), vigor (V, em g) 
peso total por videira e peso seco (média ± erro padrão) por videira de cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de caulino a 3% (K3), caulino a 6% (K6) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e 
em conforto hídrico (CH). Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste 
de Duncan.
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 3.1.4.Silício 

Trocas gasosas  

 Os gráficos representados na figura III-37 (tabelas descritivas no anexo F.1) 
esquematizam os resultados das medições das trocas gasosas verificadas nas videiras, 
realizadas nos dias 25 de julho (a), 1 de agosto (b), 26 de agosto (c), 8 de setembro (d), 15 
de setembro (e) e 22 de setembro (f) do ano de 2011. Com exceção da primeira medição (a) 
em que não se verificaram diferenças significativas nos parâmetros E e gs, nas restantes 
datas e em todos os parâmetros a condição hídrica das videiras apresentou diferenças 
significativas (muito e altamente significativas), tendo sido os valores superiores nas videiras 
em conforto hídrico. A aplicação foliar do tratamento silício-potássio evidenciou diferenças 
muito significativas nas medições de 26 de agosto (c) para os parâmetros A e E, diferenças 
significativas no dia 15 de setembro (e) ao nível da A/gs e no dia 22 de setembro (f) para E e 
A/gs. A interação entre o estado hídrico das videiras e a aplicação do tratamento apresentou 
diferenças significativas ao nível de A, nas datas de 1 de agosto (b) e 15 de setembro (e) e 
no dia 22 de setembro (f) ao nível de E e de A/gs. Na última medição a 22 de setembro (f) 
verificou-se um aumento generalizado considerável nas trocas gasosas das videiras (A, E e 
gs), tal como se pode constatar pela leitura do gráfico respetivo da figura III-37, apesar de as 
videiras tratadas apresentarem valores inferiores ao controlo, independentemente do seu 
estado hídrico. 

 Relativamente à taxa de assimilação líquida de CO2 (A) as videiras em situação de 
stresse hídrico apresentaram nas três primeiras medições (a, b e c) valores inferiores nas 
tratadas com silício-potássio relativamente às respetivas videiras controlo. No mês de 
setembro (d, e) a tendência inverteu e as videiras tratadas apresentaram A superiores às 
controlo na ordem de 23% a 8 de setembro (d) e 18% a 15 de setembro (e). Contudo, a 22 
de setembro (f) verificou-se novamente que as videiras não tratadas com silício 
apresentaram valores inferiores aos respetivos controlos. 

 No que concerne à taxa de transpiração (E) verificou-se a mesma oscilação que para 
A, sendo que apenas as medições de 8 de setembro (d) e 25 de setembro (e) apresentaram 
valores médios superiores às videiras controlo em situação de stresse hídrico. Nas restantes 
medições (a, b, c e f) a aplicação de silício parece ter diminuído as perdas de água por 
transpiração das videiras com limitação na disponibilidade de água. Já nas videiras em 
conforto hídrico, as tratadas com silício apresentaram valores ligeiramente superiores de E 
nas medições de 1 de agosto (b) e 22 de setembro (f).  
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 Do mesmo modo, a condutância estomática (gs) nas videiras sujeitas a stresse 
hídrico apresentaram um comportamento semelhante, verificando-se que apenas a 8 de 
setembro (d) e 15 de setembro (e) os valores registados nas videiras com aplicação de 
silício-potássio foram superiores em cerca de 58% e 28% respetivamente, às videiras 
controlo. Em conforto hídrico as videiras tratadas apresentaram valores inferiores ao 

�90

Figura III-37. Taxa de assimilação líquida de CO2 (A, µmol m-2 s-1), taxa de transpiração (E, mmol 
m-2 s-1), condutância estomática (gs, mmol m-2 s-1), eficiência intrínseca do uso de água (A/gs, µmol 
mol-1) e razão da concentração de CO2 intercelular/concentração de CO2 atmosférico (Ci/Ca) (média 
± erro padrão) em videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 25/7/2011 (a), 1/8/2011 
(b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d), 15/9/2011 (e) e 22/9/2011 (f).
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controlo, com exceção da medição de 1 de agosto (b) em que se verificou um aumento de 
cerca de 16% em relação às videiras não tratadas. De salientar a última medição de dia 22 
de setembro (f) onde se registou um aumento dos valores médios.    

 Quanto à eficiência intrínseca do uso de água (A/gs) verificou-se a ocorrência de  
variações ao longo das medições. Nas videiras sujeitas a stresse hídrico e tratadas com 
silício-potássio a eficiência foi superior ao respetivo controlo nas medições dos dias 1 de 
agosto (b), 15 de setembro (e) e 22 de setembro (f). O valor registado a 15 de setembro (e) 
contrariou os restantes dois casos em que os paramentos A, E e gs foram superiores nas 
tratadas, ao passo que em b e f, estes foram inferiores ao controlo. 

Relativamente à razão entre a concentração de CO2 nos espaços intercelulares e na 
atmosfera (Ci/Ca) a condição hídrica apresentou diferenças significativas (d) e muito 
significativas (a e b). No caso da aplicação do tratamento com silício, apenas a medição de 
15 de setembro (e) evidenciou diferenças significativas neste parâmetro. A interação entre 
estes dois paramentos mostrou diferenças muito significativas na última medição de 22 de 
setembro (f). De um modo geral, as videiras em conforto hídrico denotaram razões Ci/Ca 

superiores às em stresse. 

Temperatura foliar  

 A figura III-38 apresenta as temperaturas exibidas nas folhas das videiras em cinco 
medições diferentes, entre 25 de julho e 22 de setembro de 2011 (tabelas descritivas no 
anexo F.2). Em termos estatísticos, apenas a interação entre o estado hídrico e o tratamento 
apresentaram diferenças muito significativas na medição do dia 1 de agosto. Pela 
observação do gráfico da figura III-38 é possível constatar que as temperaturas foliares mais 
elevadas nas medições realizadas a 8 de setembro e 15 de setembro, em conformidade 
com a temperatura média superior que se fez sentir nesse mês (figura II-2). 

 Em termos estatísticos apenas a última medição a 22 de setembro apresentou 
diferenças altamente significativas nos três fatores de variação analisados, estado hídrico, 
tratamento e interação entre estado hídrico e tratamento. Nesta medição as videiras tratadas 
com silício e sujeitas a stresse hídrico apresentaram uma temperatura foliar média 2ºC mais 
baixa comparativamente às controlo. Nas medições de 25 de julho e 1 de agosto, as videiras 
tratadas revelaram uma temperatura superior em 1ºC, nas de 26 de agosto e 8 de setembro 
revelaram valores muito próximos e a 15 de setembro verificou-se uma redução de cerca de 
1ºC, quando comparadas às videiras controlo. Nas videiras em conforto hídrico a maioria 
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das medições revelou temperaturas muito próximas das do controlo, no entanto, dia 26 de 
agosto e 8 de setembro houve uma diminuição em cerca de 1ºC nas videiras tratadas com 
silício.  

 O silício denotou uma ação benéfica no arrefecimento foliar ao longo do período do 
verão, uma vez que aquando da intensificação das temperaturas e condições externas mais 
adversas as videiras apresentaram temperaturas inferiores. 

Fluorescência da clorofila a in vivo 

 A figura III-39 esquematiza os valores médios da eficiência fotoquímica máxima      
(Fv/Fm) e efetiva do PSII (ΦPII), do coeficiente de extinção fotoquímica (qP) e não 

fotoquímica (NPQ) e a taxa de transporte de eletrões (ETR) em videiras cv. Touriga Nacional 
nas medições realizadas a 25 de julho (a), 1 de agosto (b), 26 de agosto (c), 8 de setembro 
(d), 15 de setembro (e) e 22 de setembro (f), todas no ano de 2011 (tabelas descritivas no 
anexo F.3). 
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Figura III-38. Temperatura foliar (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em 
conforto hídrico (CH), nos dias 25/7/2011, 1/8/2011, 26/8/2011, 8/9/2011 e 15/9/2011. 
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 Em termos de diferenças estatisticamente significativas, as medições dos dias 25 de 
julho (a) e 8 de setembro (d) não apresentaram qualquer diferença. Já a medição de 1 de 
agosto (b) apresentou diferenças significativas na Fv/Fm e qP, no que toca ao fator de 
variação tratamento e diferenças muito significativas do ΦPSII e do ETR (mesmo fator de 

variação). A 26 de agosto (c) todos os parâmetros analisados (com exceção do NPQ) 
evidenciaram diferenças significativas ao nível da interação entre o estado hídrico e a 
aplicação do tratamento nas videiras. Na medição de 15 de setembro (e) apenas o qP e 
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Figura III-39. Eficiência fotoquímica máxima (Fv/Fm) e efetiva do PSII (ΦPII),do coeficiente de 
extinção fotoquímica (qP) e não fotoquímica (NPQ) e a taxa de transporte de eletrões (ETR, 
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(CH), nos dias 25/7/2011 (a), 1/8/2011 (b), 26/8/2011 (c), 8/9/2011 (d), 15/9/2011 (e) e 
22/9/2011 (f). 
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ETR apresentaram diferenças significativas na aplicação de silício-potássio. Na última 
medição (f) a Fv/Fm apresentou diferenças significativas nas videiras sujeitas a estados 
hídricos diferentes. 

 Quanto à razão Fv/Fm que caracteriza a eficiência fotoquímica máxima, manteve-se 
em quase todas as datas abaixo do valor 0,83 admitido como o ideal por Demmig e 
Björkman (1987), exceto no dia 1 de agosto (b) em que foram registados esses valores. 
Quando sujeitas a stresse hídrico as videiras tratadas com silício apresentaram valores de 
Fv/Fm superiores ao controlo nas medições de 1 de agosto (b) e 8 de setembro (d), 
mantendo-se sempre abaixo do controlo nas restantes datas. Comportamento igual teve a 
eficiência fotoquímica efetiva do PSII, que também apresentou valores superiores nas 
videiras tratadas nas datas 26/8 (c) e 8/9 (d) . As videiras em conforto hídrico e tratadas com 
silício apresentaram sempre valores superiores às controlo de Fv/Fm e inferiores no 
parâmetro ΦPSII, com exceção das medições a 8 de setembro (d) e 22 de setembro (f) em 

que Fv/Fm foi superior nas videiras tratadas. 

 O qP nas videiras tratadas com silício e sujeitas a stresse hídrico evidenciaram 
valores superiores ao controlo a 26 de agosto (c) e semelhantes a 25 de julho (a) e 8 de 
setembro (d), enquanto que em situação de conforto hídrico foi sempre inferior ao controlo, 
excetuando na primeira e na última medição (a e f). No caso do NPQ, nas videiras sujeitas a 
stresse hídrico e com aplicação do tratamento foi sempre superior às controlo, tendência 
semelhante verificada nas videiras em conforto hídrico e em que apenas na medição de 8 e 
setembro (d) as videiras tratadas não apresentaram valor superior. 

 A taxa de transporte de eletrões (ETR) apenas foi superior nas videiras tratadas com 
silício nas medições de 26 de agosto (c) e 8 de setembro (d) em cerca de 21% e 19%, 
respetivamente, isto nas videiras sujeitas a stresse hídrico. Em situação de conforto hídrico, 
as videiras sem qualquer tratamento evidenciaram em todas as medições taxas superiores 
às tratadas. 

Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

 A figura III-40 (tabelas descritivas no anexo F.4) apresenta os gráficos referentes à 
concentração de clorofilas a e b, por unidades de área foliar e de peso seco das folhas das 
videiras em estudo, medidas em duas datas diferentes, a 1 de agosto e 15 de setembro de 
2011. Na primeira medição verificaram-se diferenças muito significativas e significativas 
estatisticamente, consoante a concentração foi expressa em unidades de área foliar e peso, 
respetivamente (quer para a clorofila a, quer para a clorofila b) para o estado hídrico das 
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videiras, sendo que as videiras em conforto hídrico evidenciaram concentrações superiores 
às sujeitas a stresse hídrico.    

 Na segunda medição a 15 de setembro, a concentração de clorofilas b (por unidade 
de área e peso seco) apresentou diferenças altamente significativas; a interação entre o 
estado hídrico e a aplicação de silício-potássio também apresentou diferenças significativas 
para a clorofila a por unidade de peso seco, muito significativas para a clorofila a por 
unidade de área e clorofila b por unidade de peso seco e finalmente, diferenças altamente 
significativas para a concentração de clorofila b por unidade de área foliar. 
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Figura III-40. Concentrações médias da clorofila a (Cla, mg dm-2 e mg g-1) e clorofila b (clb, mg 
dm-2; mg g-1), de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de silício-potássio (Si-K) e 
sem tratamento (C) (média ± erro padrão) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos 
dias 1/8/2011 e 15/9/2011. 
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 Verificou-se também que de um modo geral, ocorreu uma diminuição de clorofilas da 
medição de 1 de agosto pra a medição de 15 de setembro, apesar de que no caso da 
clorofila b em conforto hídrico ser um pequeno acréscimo.  

 Quanto à concentração de clorofila a na primeira medição, as videiras sujeitas a 
stresse hídrico e com aplicação foliar de silício apresentaram concentrações inferiores em 
6% por unidade de área e 7% por unidade de peso seco, comparativamente às videiras 
controlo. Já em conforto hídrico as videiras tratadas apresentaram valores superiores de 
clorofila a por unidade de área foliar (cerca de 8%) e ligeiramente inferiores por unidade de 
peso seco (cerca de 1%). Na segunda medição as videiras não tratadas com silício 
apresentaram concentrações inferiores de clorofila a, por unidade de área foliar e por 
unidade de peso seco, em situação de stresse hídrico (menos 7% e menos 14%, 
respetivamente) ou em conforto hídrico (menos 2% e menos 5%, respetivamente). 

 A concentração de clorofila b na primeira medição, nas videiras em stresse hídrico e 
tratadas foi semelhante às controlo, por unidade de área foliar e ligeiramente inferior por 
unidade de peso seco. Na segunda medição, as videiras não tratadas apresentaram sempre 
concentrações superiores, independentemente do estado hídrico das mesmas.  

 A figura III-41 apresenta os gráficos referentes à concentração de carotenoides 
totais, por unidade de área e de peso seco, medidos a 1 de agosto e 15 de setembro de 
2011 (tabelas descritivas no anexo F.4) . Apenas se constataram diferenças estatisticamente 
significativas e muito significativas, nos carotenoides totais por área foliar e peso seco 
respetivamente, na primeira medição e ao nível do estado hídrico das videiras. 
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Figura III-41. Concentrações médias dos carotenoides totais (Car, mg dm-2 e mg g-1) ( média ± erro 
padrão) em folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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 Na primeira medição, as videiras sujeitas a stresse hídrico e com aplicação de silício 
apresentaram concentrações de carotenoides inferiores às videiras controlo, em 8% por 
unidade de área foliar e 9% por unidade de peso seco. Em conforto hídrico, as videiras 
tratadas exibiram um comportamento distinto consoante a unidade em análise, assim, por 
unidade de área foliar a concentração foi superior e por unidade de peso seco foi 
ligeiramente inferior. 

 A 15 de setembro, na segunda medição, as videiras sem aplicação de tratamento 
mostraram concentrações superiores de carotenoides, independentemente do seu estado 
hídrico; em stresse hídrico menos 8% por unidade de área e menos 16% por unidade de 
peso seco, já em conforto hídrico, menos 9% por unidade de área e menos 12% por unidade 
de peso seco.  

Também foi estimada a concentração em pigmentos fotossintéticos (figura III-42) 
recorrendo a uma metodologia não destrutiva, o método SPAD (tabelas descritivas no anexo 
F.4). Foram detetadas diferenças altamente significativas ao nível do estado hídrico na 
primeira medição (25 de julho) e muito significativas na segunda medição (1 de agosto). Já a 
aplicação de silício-potássio evidenciou diferenças significativas apenas na última medição 
(8 de setembro). A interação entre o estado hídrico e a aplicação do tratamento apresentou 
diferenças significativas a 1 de agosto e muito significativas a 8 de setembro.  
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Figura III-42. Concentrações estimadas de clorofila (unidades SPAD) (média ± erro padrão) 
em videiras cv. Touriga Nacional,com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento 
(C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), medidos nos dias 25/7/2011, 
1/8/2011, 26/8/2011 e 8/9/2011.

0

6

12

18

24

30

36

Si-K, SH C, SH Si-K, CH C, CH

25/07/2011 01/08/2011 26/08/2011 08/09/2011

PH= 0,0001*** 
PT= 0,3540 
PHxT= 0,1933

PH= 0,0055** 
PT= 0,5125 
PHxT= 0,0175*

PH= 0,4453 
PT= 0,3990 
PHxT= 0,1626 

PH= 0,8348 
PT= 0,0428* 
PHxT= 0,0065**

U
ni

da
de

s 
S

PA
D



Capítulo III. Resultados 
!

As videiras tratadas apresentaram uma concentração de pigmentos clorofilinos 
inferior ao controlo em situação de stresse hídrico; já em conforto hídrico a situação inverte 
e foram as videiras tratadas que apresentaram valores superiores, ou muito próximos 
(medição a 26 de agosto) das videiras controlo. Estes dados estavam em consonância com 
os apresentados anteriormente, onde a concentração de clorofilas era inferior nas videiras 
tratadas com silício. 

Açúcares solúveis e Amido  

 O quadro III-10 apresenta as concentrações médias em açúcares solúveis (SS) e em 
amido (St), expressos por unidade de área foliar e de peso seco, em duas medições 
diferentes, a 1 de agosto e a 15 de setembro de 2011. Na primeira medição verificaram-se 
diferenças estatisticamente significativas nos açúcares solúveis por unidade de área foliar e 
muito significativas na concentração de amido (quer por unidade de área foliar, quer por 
unidade de peso seco) ao nível do estado hídrico das videiras. Os açúcares solúveis 
apresentaram concentrações superiores nas videiras em conforto hídrico, mas a 
concentração de amido foi superior nas videiras em stresse hídrico. 

 A aplicação de silício-potássio nas videiras apresentou diferenças significativas nas 
concentrações de SS (em ambas as unidades). A 15 de setembro verificaram-se diferenças 
altamente significativas ao nível do estado hídrico, mas apenas na concentração de amido 
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1/8/2011 15/9/2011

H T SS (mg dm-2) SS (mg g-1) St (mg dm-2) St (mg g-1) SS (mg dm-2) SS (mg g-1) St (mg dm-2) St (mg g-1)

SH

Si-K 62,46 ± 9,72 68,10 ± 9,96 139,48 ± 9,30 154,43 ± 16,00 103,38 ± 5,79 114,92 ± 6,95 129,85 ± 16,60 144,98 ± 20,29

C 85,37 ± 5,45 95,39 ± 6,99 139,71 ± 19,73 155,67 ± 22,54 83,03 ± 5,75 94,80 ± 9,90 125,21 ± 27,75 135,25 ± 26,66

CH

Si-K 88,80 ± 4,07 88,79 ± 5,74 100,89 ± 3,96 100,34 ± 3,57 100,76 ± 4,57 111,09 ± 6,29 190,82 ± 24,77 211,49 ± 28,31

C 93,13 ± 4,62 100,43 ± 4,14 91,96 ± 15,13 99,09 ± 16,22 77,39 ± 1,59 92,34 ± 5,31 235,80 ± 27,95 273,73 ± 21,78

ANOVA (valor de P)

     H 0,0144 * 0,0827 ns 0,0043 ** 0,0026 ** 0,1984 ns 0,1598 ns 0,0001 *** 0,0001 ***

     T 0,0449 * 0,0119 * 0,7493 ns 0,9995 ns 0,0001 *** 0,0002 *** 0,5084 ns 0,2825 ns

     H x T 0,1600 ns 0,2797 ns 0,7364 ns 0,9392 ns 0,9087 ns 0,4815 ns 0,5123 ns 0,3418 ns

Quadro III-10. Concentrações de açúcares solúveis (SS) e de amido (St), (média ± erro padrão) 
expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar em videiras cv. Touriga 
Nacional, com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e 
em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011. Nível de significância obtido na 
comparação de médias através do teste de Duncan.
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(por unidade de área foliar e de peso seco) e ao nível do tratamento na concentração de 
açúcares solúveis (também por unidade de área foliar e de peso seco). 

 Relativamente à primeira medição verificou-se que em situação de stresse hídrico, as 
videiras tratadas apresentaram concentrações inferiores na ordem dos 27% por unidade de 
área foliar e 29% por unidade de peso seco de açúcares solúveis. No caso da concentração 
de amido verificou-se a mesma tendência, mas a diferença entre valores foi muito pequena. 
Em conforto hídrico, as videiras tratadas também evidenciaram concentrações inferiores de 
açúcares solúveis e superiores de amido, comparativamente às controlo. 

 Na medição de 15 de setembro, as videiras tratadas com silício e em stresse hídrico 
apresentaram concentrações superiores às videiras controlo, no caso dos açúcares solúveis 
evidenciaram mais 25% por unidade de área foliar e mais 21% por unidade de peso seco. 
No caso da concentração de amido a situação é a mesma, sendo que as videiras tratadas 
apresentaram concentrações superiores em 4% e 7% por unidades de área foliar e peso 
seco, respetivamente. As videiras tratadas e em conforto hídrico apresentaram 
concentrações de açúcares solúveis superiores às controlo e concentrações de amido 
inferiores às controlo. 

Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos 

 A figura III-43 (tabelas descritivas no anexo F.5) apresenta os gráficos referentes às 
concentrações médias em compostos fenólicos totais (CFT), medidos por unidades de área 
foliar e peso seco em duas datas distintas, a 1 de agosto e 15 de setembro de 2011. 
Verificaram-se diferenças significativas no fator de variação estado hídrico das videiras, na 
primeira medição e apenas nos CFT por unidade de área foliar; na segunda medição, a 15 
de setembro foi o tratamento com silício-potássio que apresentou diferenças 
estatisticamente significativas e muito significativas, por área foliar e peso seco 
respetivamente.  

 A 1 de agosto, as videiras tratadas e em stresse hídrico evidenciaram uma 
concentração de compostos fenólicos superior comparativamente às videiras controlo (mais 
9% por unidade de área foliar e mais 5% por unidade de peso seco). Nas videiras em 
conforto hídrico, as videiras tratadas apresentaram valores superiores por unidade de área 
foliar e inferiores por unidade de peso seco em relação ao respetivo controlo. 

 Na segunda medição, as videiras com aplicação de silício e independentemente do 
seu estado hídrico mostraram concentrações inferiores às sem tratamento, denotando que 
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foram as em stresse hídrico que apresentaram valores superiores relativamente às em 
conforto hídrico. A ação do silício levou a um decréscimo em 6% dos CFT por unidade de 
área foliar e de 12% por unidade de peso revelando uma ação positiva a longo prazo nas 
videiras, dado a diminuição verificada da síntese destes compostos. 

  

 A figura III-44 (tabelas descritivas no anexo F.5) apresenta os gráficos relativos à 
concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), expressos por 
unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar medidos a 1 de agosto e 15 de 
setembro. Só se verificaram diferenças significativas na origem de variação estado hídrico 
das videiras nos TBARS por unidade de área foliar, na segunda medição (15 de setembro). 
Pela análise dos gráficos verificou-se um aumento generalizado da concentração de TBARS 
da primeira para a segunda medição (exceção das videiras tratadas e sujeitas a stresse 
hídrico, que foi muito baixa).  

 Na primeira medição a 1 de agosto, as videiras tratadas e sujeitas a stresse hídrico 
apresentaram concentrações superiores às controlo na ordem dos 10% por unidade de área 
foliar e 7% por unidade de peso seco. Já em conforto hídrico, a situação foi contrária sendo 
as videiras não tratadas com concentrações superiores de TBARS.  

 A 15 de setembro, na segunda medição foram as videiras não tratadas, quer sujeitas 
a stresse hídrico ou em conforto hídrico que apresentaram concentrações superiores de 
TBARS, por unidade de área foliar e unidade de peso seco. As videiras tratadas e sujeitas a 
stresse hídrico evidenciaram concentração de TBARS inferiores em 15% (por unidade de 
área foliar) e 22% (por unidade de peso seco) comparativamente às videiras controlo. A 
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Figura III-43. Compostos fenólicos totais (CPT) (média ± erro padrão), expressos por unidade de 
área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de 
silício-potássio (Si-K) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), 
nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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concentração de TBARS estará diretamente relacionada com os danos oxidativos na célula, 
pelo que estes resultados revelaram uma ação protetora, ou pelo que terá atenuado os 
danos, nomeadamente ao longo do desenvolvimento vegetativo das videiras (de agosto a 
setembro). 

  

 Na figura III-45 (tabelas descritivas no anexo F.5) podem observar-se percentagens 
referentes à perda de eletrólitos por degradação das membranas celulares, medidas a 1 de 
agosto e a 15 de setembro. Apenas se verificaram diferenças muito significativas ao nível da 
aplicação de silício-potássio na primeira medição, a 1 de agosto.  
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Figura III-44. Concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (média ± erro 
padrão), expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento (C) em stresse hídrico 
(SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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Figura III-45. Percentagens médias da fuga de eletrólitos (média ± erro padrão), em folhas 
de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento 
(C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 15/9/2011.
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 As videiras com aplicação foliar de silício apresentaram na primeira medição 
percentagens superiores ao respetivo controlo, independentemente da condição hídrica das 
videiras. A diferença entre tratamentos foi maior nas videiras em conforto hídrico do que as 
em stresse hídrico. Na segunda medição a 15 de setembro, nas videiras sujeitas a stresse 
hídrico, as tratadas mostraram percentagem superior às controlo, mas em conforto hídrico, 
foram as não tratadas que perderam mais eletrólitos. Este foi mais um dado que nos 
permitiu inferir a integridade das membranas celulares e do estado oxidativo da célula, pelo 
que a aplicação de silício pouco terá contribuído para atenuar os efeitos do stresse hídrico 
nas membranas.  

Anatomia foliar 

 O quadro III-11 apresenta os valores médios da espessura da epiderme superior 
mais a cutícula, do parênquima clorofilino em paliçada, do parênquima clorofilino lacunoso, 
da epiderme inferior e cutícula, da lâmina total e do mesófilo, bem como a área e o 
perímetro dos vasos xilémicos de folhas da videira. Quanto a diferenças significativas ao 
nível do estado hídrico verificaram-se na epiderme superior e cutícula e epiderme inferior e 
cutícula. No fator de variação tratamento verificaram-se diferenças significativas no 
parênquima clorofilino lacunoso e muito significativas na epiderme inferior e cutícula, lâmina 
total e mesófilo, diferenças altamente significativas na área e perímetro dos vasos xilémicos. 
Na interação entre o estado hídrico e o tratamento verificaram-se diferenças significativas no 
parênquima em paliçada e no mesófilo e diferenças altamente significativas na área e 
perímetro dos vasos xilémicos. Nas videiras sujeitas a stresse hídrico, as plantas tratadas 
com silício apresentaram sempre espessuras inferiores às das videiras controlo, tal como 
uma área e perímetro inferior dos vasos xilémicos. As folhas das videiras tratadas foram 
cerca de 11% menos espessas que as controlo (lâmina total) e o mesófilo também foi cerca 
de 10% menos espesso nas videiras tratadas. Por outro lado, as videiras em conforto hídrico 
e com aplicação de silício apresentaram apenas espessura inferior ao nível da epiderme 
inferior e cutícula, sendo folhas mais espessas em média cerca de 4% (lâmina total) com um 
mesófilo 6% mais espesso. 

 Os vasos xilémicos evidenciaram comportamento distinto em resposta à aplicação de 
silício, verificando-se que em situação de stresse área e perímetro foram inferiores e em 
conforto hídrico os valores médios foram superiores. Estes valores podem estar 
relacionados com maiores limitações no desenvolvimento dos tecidos provocado pela 
limitação de água, daí que em boa condição hídrica o silício parece ter favorecido os tecidos 
foliares, bem como do diâmetro dos vasos xilémicos. 
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 Na figura III-46 pode-se observar a concentração média de ceras foliares, presentes 
nas videiras em estudo (tabelas descritivas no anexo F.6). Não se verificaram diferenças 
significativas em nenhum dos parâmetros avaliados. São as videiras tratadas com silício e 
sujeitas a stresse hídrico que apresentaram maior quantidade de ceras (43%) relativamente 
às controlo. Já nas videiras em conforto hídrico, as tratadas apresentaram menor 
quantidade de ceras foliares (39%) que as controlo. 
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H T
Epiderme 
superior + 

Cutícula (µm)

Parênquima 
em paliçada 

(µm)

Parênquima 
Lacunoso 

(µm)

Epiderme 
inferior + 
Cutícula 

(µm) 

Lâmina Total 
(µm) Mesófilo (µm) Vasos xilémicos 

Área (µm2)

Vasos 
xilémicos 
Perímetro 

(µm)

SH

Si-K 16,45 ± 1,35 62,94 ± 4,56 70,06 ± 6,72 16,19 ± 1,56 165,66 ± 13,00 132,99 ± 10,59 625,42 ± 40,42 96,01 ± 3,70

C 17,86 ± 0,60 76,10 ± 2,09 70,92 ± 2,18 20,61 ± 0,91 185,49 ± 3,25 147,02 ± 2,64 708,25 ± 19,00 104,66 ± 1,58

CH

Si-K 19,31 ± 0,87 68,83 ± 3,65 80,76 ± 3,49 21,12 ± 0,98 190,02 ± 4,20 149,59 ± 3,99 874,61 ± 28,02 116,33 ± 1,81

C 18,62 ± 0,94 65,07 ± 4,07 75,78 ± 3,41 22,73 ± 1,33 182,20 ± 7,32 140,84 ± 5,93 538,94 ± 28,02 90,06 ± 2,35

ANOVA (valor de P)

     H 0,0208* 0,0571 ns 0,2536 ns 0,0120 * 0,6993 ns 0,7304 ns 0,6434 ns 0,6392 ns

     T 0,1931ns 0,0796 ns 0,0114 * 0,0016 ** 0,0064 ** 0,0093 ** 0,0001 *** 0,0001 ***

     H  x T 0,5625 ns 0,0287 * 0,2867 ns 0,1551 ns 0,0552 ns 0,0452 * 0,0001 *** 0,0001 ***

Quadro III-11. Espessura da epiderme superior e cutícula, parênquima clorofilino em paliçada, 
parênquima clorofilino lacunoso, epiderme inferior e cutícula, lâmina total, mesófilo, área e perímetro 
dos vasos xilémicos  (média ± erro padrão) de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH). Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.

Figura III-46. Concentração de ceras cuticulares solúveis foliares (µcm-2) (média ± erro 
padrão) de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). Nível de significância 
obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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 Este dado poder ser verificado pela observação da figura III-47 e das imagens 
microscópicas dos tecidos da folha. 

Conteúdo relativo de água  e Massa por unidade de área de superfície foliar 

 Os gráficos relativos ao conteúdo relativo de água (RWC) e da massa foliar por área 
(LMA) estão apresentados na figura III-48 (tabelas descritivas no anexo F.7) e resultaram de 
duas medições efetuadas em 1 de agosto e em 15 de setembro de 2011. Relativamente ao 
RWC só se verificaram diferenças muito significativas na primeira medição, no fator de 
variação tratamento e significativamente estatísticas na interação entre o estado hídrico e o 
tratamento. Em situação de stresse hídrico, as videiras sem tratamento apresentaram RWC 
superior comparativamente às tratadas; já nas videiras em conforto hídrico a diferença foi 
muito pequena entre tratamentos.  

 Na medição de 15 de setembro não existiram diferenças estatísticas, mas o 
comportamento das videiras foi diferente consoante a condição hídrica. Assim, nas videiras 
sujeitas a stresse hídrico as tratadas apresentaram menor RWC que as controlo e em 
conforto hídrico, foram as tratadas que evidenciam maior RWC em relação às não tratadas. 
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Figura III-47. Cortes histológicos de folhas de videira Vitis vinifera cv Touriga Nacional em stresse 
hídrico (A) com aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento (C) e em conforto hídrico (B) 
com tratamento (Si-K) e sem aplicação de tratamento (C), observados ao microscópio ótico 
invertido Olympus IX51.
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 No que concerne ao LMA, só existiram diferenças muito significativas na medição de 
15 de setembro e ao nível da aplicação de silício-potássio. Numa fase inicial (1 de agosto) 
as videiras tratadas e em stresse hídrico mostraram LMA superior em cerca de 7% 
comparativamente às não tratadas, contrariamente às videiras em conforto hídrico, onde 
foram as não tratadas a apresentar um valor superior. Na segunda medição foram as 
videiras não tratadas que independentemente do estado hídrico apresentaram valores 
superiores de LMA, sendo os valores segundo tratamentos muito próximos. 

Desenvolvimento vegetativo 

 O quadro III-12 apresenta os valores médios relativos à área foliar estimada, 
comprimento dos lançamentos, vigor, peso total por videira e peso seco por videira, de 
acordo com o tratamento e estado hídrico. O estado hídrico das videiras apresentou 
diferenças altamente significativas em todos os parâmetros em estudo, constatando-se 
valores médios superiores nas videiras em conforto hídrico. Ao nível da aplicação de silício-
potássio, apenas a área foliar estimada e o peso seco apresentaram diferenças altamente 
significativas, assim como ao nível da interação entre o estado hídrico e o tratamento, sendo 
contudo apenas diferenças muito significativas estatisticamente. 
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Figura III-48. Conteúdo relativo em água (RWC) e massa foliar por área (LMA, gm-2) (média ± erro 
padrão), em folhas de videiras cv. Touriga Nacional,  com aplicação de silício-potássio (Si-K) e 
sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 1/8/2011 e 
15/9/2011.
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 A aplicação foliar de silício-potássio nas videiras em conforto hídrico favoreceu o 
desenvolvimento vegetativo destas, uma vez que estas apresentaram valores superiores em 
todos os parâmetros. Estas videiras apresentaram valores em média superiores na ordem 
dos 29% para a área foliar estimada, 39% no peso seco total e 15% no peso total por 
videira. Já nas videiras sujeitas a stresse hídrico, o tratamento não teve um impacto tão 
vincado apresentando vigor e peso total por videira, em valores superiores em 
aproximadamente 7% relativamente às videiras não tratadas. Por outro lado, a área foliar 
estimada foi em média inferior nas videiras tratadas (menos 4%) tal como o peso seco total 
por videira (menos 5%) relativamente às videiras controlo em stresse hídrico. 
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H T Área foliar estimada 
(cm2)

Comprimento médio 
dos lançamentos 

(cm)
Vigor (g) Peso total/videira 

(g)
Peso seco/videira 

(g) 

SH

Si-K 1962,29 ± 95,22 67,10 ± 4,00 15,60 ± 1,32 31,19 ± 2,64 13,79 ± 0,67

C 2035,04 ± 75,20 66,30 ± 6,05 14,57 ± 1,57 29,15 ± 3,14 14,51 ± 0,54

CH

Si-K 3790,76 ± 157,14 91,55 ± 4,95 22,45 ± 1,44 44,89 ± 2,88 27,38 ± 1,13

C 2977,72 ± 151,38 91,20 ± 10,24 22,04 ± 3,55 39,11 ± 3,73 19,66 ± 1,01

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0001 ***

     T 0,0003 *** 0,8083 ns 0,3998 ns 0,0614 ns 0,0002 ***

     H x T 0,0063 ** 0,7860 ns 0,4897 ns 0,1382 ns 0,0003 ***

Quadro III-12. Área foliar estimada (cm2), comprimento médio dos lançamentos (cm), vigor (V, em 
g) peso total por videira e peso seco (média ± erro padrão) por videira de cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de silício-potássio (Si-K) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH). Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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3.2. Ensaio de 2012 

 No segundo ano de ensaio reduziu-se o número de tratamentos para apenas dois 
(calda bordalesa e caulino a 5%), assim como os parâmetros analisados da fisiologia das 
videiras em resposta às condições adversas do verão, especialmente no que concerne à 
disponibilidade hídrica. Nas trocas gasosas e na quantificação de pigmentos fotossintéticos 
pelo método SPAD, procedeu-se a uma dupla medição por dia, uma durante a manhã 
(9h-11h) e a segunda durante a tarde (14h-16h), de modo a analisar o comportamento da 
videira durante o dia.  

Trocas gasosas  

 A figura III-49 apresenta os gráficos referentes à taxa de assimilação líquida de CO2 

(A) registados nos dias 2 de agosto de 2012 (a), 22 de agosto de 2012 (b) e 7 de setembro 
de 2012 (c) nos períodos da manhã e da tarde (tabelas descritivas no anexo G.1). 

 Pela análise dos gráficos da figura III-49 verificou-se uma clara diminuição da A 
durante as medições realizadas no período da tarde comparativamente com as da manhã 
(tabelas descritivas no anexo G.1). A intensificação das condições adversas durante a tarde 
refletiu-se num decréscimo da síntese de fotoassimilados. Relativamente à condição hídrica 
das videiras, em todas medições se verificaram diferenças altamente significativas (exceção 
do dia 2 de agosto no período da tarde, em que foram apenas diferenças significativas, com 
P= 0,0228), sendo que as que se encontravam em conforto hídrico apresentaram valores de 
A superiores às sujeitas a stresse hídrico. A aplicação dos tratamentos apenas apresentou 
diferenças significativas no dia 7 de setembro e durante a manhã. A interação entre o estado 
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Figura III-49. Taxa de assimilação líquida de CO2 (A, µmol m-2 s-1), (média ± erro padrão) em 
videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e 
sem tratamento (C), sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), registada nos dias 
02/08/2012 (a), 22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c) nos períodos da manhã e da tarde. Nível de 
significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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hídrico das videiras e a aplicação dos tratamentos evidenciou diferenças muito significativas 
no dia 22 de agosto à tarde e diferenças significativas no dia 7 de setembro, também 
durante o período da tarde. 

 Nas videiras sujeitas a stresse hídrico apenas na primeira medição (a) durante a 
manhã e na última (c) durante a tarde é que as videiras controlo apresentaram valores 
superiores de A, pois em todos as restantes medições foram as videiras com aplicação de 
calda bordalesa que evidenciaram valores superiores às restantes. As videiras em conforto 
hídrico apresentaram uma tendência diferente, sendo que no dia 2 de agosto (a) de manhã 
e tarde foram as controlo a apresentar taxas superiores, a 22 de agosto (b) de manhã e de 
tarde foram as videiras tratadas com caulino e a 7 de setembro (c) durante a amanhã as 
tratadas com caulino e durante a tarde as videiras controlo. Neste caso, os valores 
superiores estiveram diretamente relacionadas com menores limitações estomáticas, uma 
vez que também E e gs foram superiores (ver figura III-50 e III-51). 

 A figura III-50 apresenta os gráficos referentes à taxa de transpiração (E) registados 
nos dias 2 de agosto de 2012 (a), 22 de agosto de 2012 (b) e 7 de setembro de 2012 (c) nos 
períodos da manhã e da tarde (tabelas descritivas no anexo G.1). Especialmente na última 
medição c foi notório o decréscimo da E no período da tarde comparativamente ao da 
manhã. 

 Também a taxa de transpiração apresentou diferenças altamente significativas em 
praticamente todas as medições, independentemente do período da manhã ou da tarde, 
com exceção da do dia 2 de agosto à tarde onde apenas se verificaram diferenças 
significativas (P=0,0363). Estas diferenças concretizaram-se em valores superiores nas 
videiras em conforto hídrico. O tratamento evidenciou diferenças muito significativas na 
primeira medição (a) durante o período da manhã e diferenças significativas na última 
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Figura III-50. Taxa de transpiração (E, mmol m-2 s-1), (média ± erro padrão) em videiras da cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e sem tratamento 
(C), sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), registada nos dias 02/08/2012 (a), 22 
/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c) nos períodos da manhã e da tarde. Nível de significância obtido na 
comparação de médias através do teste de Duncan.
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medição (c) durante a tarde. As diferenças resultantes da interação entre o estado hídrico e 
o tratamento só foram muito significativas na medição de dia 7 de setembro (c) durante o 
período da manhã. A E é inferior nas videiras tratadas e sujeitas a stresse hídrico, pelo que a 
aplicação de tratamentos, principalmente o caulino resultou em maiores limitações 
estomáticas e consequentemente na A e no arrefecimento foliar (ver figura III-54).  

 A figura III-51 apresenta os gráficos referentes à condutância estomática para o 
vapor de água (gs) registados nos dias 2 de agosto de 2012 (a), 22 de agosto de 2012 (b) e 
7 de setembro de 2012 (c) nos períodos da manhã e da tarde (tabelas descritivas no anexo 
G.1). Também neste parâmetro se verificou um decréscimo da gs do período da manhã para 
o período da tarde. 

 O estado hídrico das videiras apresentou diferenças altamente significativas nos dias 
22 de agosto (b) e 7 de setembro (c) em ambos os períodos do dia e significativas nas 
medições de dia 2 de agosto (a), mas apenas durante a manhã. A aplicação dos tratamentos 
não registou qualquer diferença estatisticamente significativa. A interação entre o estado 
hídrico e o tratamento mostrou diferenças significativas num fase mais avançada do verão, 
nas medições b, apenas durante a tarde e em c para ambos os períodos do dia. 

 A gs nas videiras sujeitas a stresse hídrico foi superior nas videiras controlo (menos 
na primeira medição durante a manhã, onde foi a calda bordalesa), comparativamente às 
tratadas com calda bordalesa e caulino, indiciando menores limitações estomáticas e 
favorecendo a transpiração e as trocas gasosas, mas não a produção de fotoassimilados 
(valores de A inferiores). Também a razão Ci/Ca foi superior nestas videiras controlo, o que 
revelou limitações ao nível do mesófilo (figura III- 53). A aplicação dos tratamentos calda 
bordalesa e caulino parece não ter tido um impacto favorável ao nível das trocas gasosas 
das videiras em stresse hídrico. 
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Figura III-51. Condutância estomática (gs, mmol m-2 s-1), (média ± erro padrão) em videiras da cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e sem tratamento (C), 
sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), registada nos dias 02/08/2012 (a), 
22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c) nos períodos da manhã e da tarde. Nível de significância obtido na 
comparação de médias através do teste de Duncan.
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 A figura III-52 apresenta os gráficos referentes à eficiência intrínseca do uso de água 
(A/gs) registados nos dias 2 de agosto de 2012 (a), 22 de agosto de 2012 (b) e 7 de 
setembro de 2012 (c) nos períodos da manhã e da tarde (tabelas descritivas no anexo G. 

 Em termos estatísticos, o estado hídrico das videiras apenas evidenciou diferenças 
altamente significativas na medição de dia 22 de agosto durante a manhã, sendo as videiras 
em stresse hídrico as que tinham valores de A/gs superiores. O tratamento apresentou 
diferenças significativas no dia 22 de agosto (b), em ambos os períodos do dia e na manhã 
do dia 7 de setembro (c). A interação entre o estado hídrico e o tratamento mostrou 
diferenças significativas na primeira medição (a) durante a manhã e na última medição (c) 
também durante o período da manhã.  

 Em situação de stresse hídrico foram, em geral, as videiras tratadas com caulino que 
apresentaram A/gs superior nas primeiras medições e as tratadas com calda bordalesa na 
última medição (c). Nas videiras em conforto hídrico A/gs foi superior em todas as medições, 
com a exceção do dia 7 de setembro durante a tarde onde foi o caulino.  

 A figura III-53 apresenta os gráficos referentes à razão da concentração de CO2 
intercelular e a concentração de CO2 atmosférico (Ci/Ca) registados nos dias 2 de agosto de 
2012 (a), 22 de agosto de 2012 (b) e 7 de setembro de 2012 (c) nos períodos da manhã e 
da tarde (tabelas descritivas no anexo G.1). Foi possível constatar pelos gráficos uma 
diminuição da razão Ci/Ca no período da tarde e em especial na última medição. 
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Figura III-52. Eficiência intrínseca do uso de água (A/gs, µmol mol-1) (média ± erro padrão) em 
videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e 
sem tratamento (C), sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), registada nos dias 
02/08/2012 (a), 22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c) nos períodos da manhã e da tarde.
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 Relativamente ao estado hídrico neste parâmetro verificaram-se diferenças 
significativas apenas no dia 22 de agosto (b) durante a manhã. A aplicação de tratamento 
evidenciou diferenças altamente significativas no dia 22 de agosto (b) durante a manhã e 
significativas durante o período da tarde e no dia 7 de setembro (c) durante a manhã, 
diferenças muito significativas. A interação entre o estado hídrico e o tratamento apresentou 
diferenças significativas nas manhãs do dia 2 de agosto (a) e 7 de setembro (c). 

 Foi em videiras sujeitas a stresse hídrico sem aplicação de qualquer tratamento que 
de um modo geral se verificaram valores superiores de Ci/Ca, o que denotou maiores 
limitações ao nível do aparelho fotossintético, ficando assim o Ci retido no mesófilo. Na 
primeira medição (a) durante a manhã foram as videiras tratadas com calda bordalesa que 
apresentavam maior razão Ci/Ca, tendo recuperado ao longo do tempo. Já as videiras 
tratadas com caulino apresentaram razões inferiores ou ligeiramente superiores às com 
calda bordalesa. Em conforto hídrico foram sempre as videiras controlo a evidenciar razões 
Ci/Ca superiores comparativamente às tratadas. Entre os tratamentos foi a calda bordalesa 
quem manteve os valores inferiores.  

 Estes resultados confirmaram a tendência do ano anterior (2011) em que se 
verificaram valores superiores nas videiras em conforto hídrico relativamente às sujeitas a 
stresse hídrico. Quanto aos tratamentos aplicados, tanto a aplicação de calda bordalesa 
como de caulino evidenciaram A, E e gs inferiores ao respetivo controlo, especialmente em 
stresse hídrico. O caulino a 3% mostrou melhorias a longo prazo contrariamente ao 
tratamento mais concentrado (6%) e a calda bordalesa em 2011 beneficiou as trocas 
gasosas apenas nas videiras em conforto hídrico.  
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Figura III-53. Razão da concentração de CO2 intercelular/concentração de CO2 atmosférico (Ci/Ca) 
(média ± erro padrão), em videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa 
(CB), de caulino a 5% (K5) e sem tratamento (C), sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto 
hídrico (CH), registada nos dias 02/08/2012 (a), 22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c) nos períodos da 
manhã e da tarde. Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de 
Duncan.
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Temperatura foliar 

 Na figura III-54 pode observar-se a variação da temperatura foliar ao longo do verão 
e em relação aos diferentes tratamentos e disponibilidade de água (tabelas descritivas no 
anexo G.2). Ao nível do estado hídrico verificaram-se diferenças significativas nos dias 2 de 
agosto e 30 de agosto. A aplicação de tratamentos não apresentou diferenças estatísticas. A  
origem de variação interação entre o estado hídrico e o tratamento apresentou diferenças 
muito significativas a 2 de agosto e diferenças significativas nos dias 22 de agosto e 30 de 
agosto. Na medição do dia 2 de agosto, verificou-se um efeito benéfico por parte dos 
tratamentos nas videiras sujeitas a stresse hídrico, uma vez que a calda bordalesa 
apresentou uma redução de cerca de 3ºC da temperatura foliar e o caulino de 1ºC. A baixa 
temperatura foliar registada a 30 de agosto estaria relacionada com o decréscimo acentuado 
na temperatura mínima no dia anterior, especialmente durante a noite, o que terá levado a 
esta diminuição durante as medições.  

 Nas videiras em conforto hídrico, o caulino também permitiu uma redução de cerca 
de 1ºC relativamente ao controlo, mas a calda bordalesa apresentou uma temperatura 
superior em 1ºC. No dia 22 de agosto as videiras em stresse hídrico e tratadas com calda 
bordalesa apresentaram uma temperatura inferior em 1ºC em relação ao caulino e ao 
controlo. Já nas videiras em conforto hídrico foram as tratadas com caulino a apresentarem 
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Figura III-54. Temperatura foliar (média ± erro padrão) em videiras da cv. Touriga Nacional, 
com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e sem tratamento (C), sujeitas 
a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), registada nos dias 02/08/2012, 
22/08/2012, 30/08/2012 e 07/09/2012. Nível de significância obtido na comparação de 
médias através do teste de Duncan.
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uma temperatura inferior (cerca de 1ºC). A 30 de agosto as videiras sujeitas a stresse hídrico 
e tratadas com caulino foram as que apresentaram temperatura superior em 1ºC, 
relativamente aos restantes tratamentos em stresse hídrico e em conforto hídrico. Na última 
medição a 7 de setembro, a tendência foi a mesma e apenas as videiras tratadas com 
caulino e em stresse hídrico apresentaram temperatura foliar na ordem dos 35ºC, mais um 
grau que os restantes tratamentos, independentemente do seu estado hídrico. 

 Em relação às temperaturas foliares verificadas em 2011 a tendência geral foi a 
mesma, em que os tratamentos (com exceção de uma ou outra data) apresentaram valores 
superiores ao controlo, nomeadamente nas videiras sujeitas a stresse hídrico. 

Fluorescência da clorofila a in vivo 

 A figura III-55 apresenta os gráficos referentes à análise da eficiência fotoquímica 
máxima, dada pela razão Fv/Fm em videiras sujeitas a dois estados hídricos distinto e com 
aplicação de tratamentos (tabelas descritivas no anexo G.1). As medições foram realizadas 
em três dias distintos ao longo do período de verão, onde as condições são mais críticas, 
afetando o período de maturação do ciclo vegetativo da videira. 

 A aplicação de calda bordalesa apresentou diferenças significativas nas três 
medições efetuadas, revelando valores superiores às controlo, o que indicou um melhor 
aproveitamento da energia luminosa na fotossíntese relativamente às controlo.  
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Figura III-55. Eficiência fotoquímica máxima (Fv/Fm) (média ± erro padrão) em videiras cv. Touriga 
Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5), caulino e sem tratamento (C) 
em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 08/08/2012 (a), 22/08/2012 (b) e 
07/09/2012 (c). Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de 
Duncan.
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 A aplicação de caulino também apresentou valores de Fv/Fm superiores às controlo, 
com exceção do dia 08 de agosto, nas sujeitas a stresse hídrico cuja razão só superou as 
controlo e em stresse hídrico. Nas restantes medições a razão foi aumentando, sendo que 
na última, a 07 de setembro foi bastante superior às restantes, promovendo aparentemente 
um efeito ao longo do ciclo vegetativo. Estatisticamente a aplicação do tratamento 
apresentou diferenças muito significativas a 22 de agosto e significativas a 07 de setembro. 
A primeira medição apresentou diferenças significativas ao nível do estado hídrico em que 
as videiras em conforto hídrico apresentaram valores superiores às em stresse hídrico, 
independentemente do tratamento. 

 A figura III-56 representa os gráficos referentes à análise da eficiência fotoquímica 
efetiva do PSII (ΦPSII) em três datas distintas e em videiras sujeitas a dois regimes hídricos 

diferentes, com aplicação de tratamentos (tabelas descritivas no anexo G.3). 

 A aplicação de calda bordalesa apresentou diferenças muito significativas na origem 
de variação estado hídrico e altamente significativas ao nível do tratamento nas medição 
dos dias 08 de agosto e 07 de setembro. A aplicação deste tratamento aliviou os efeitos das 
condições ambientais, uma vez que se registaram valores médios de ΦPSII superiores nas 

videiras com calda bordalesa. Nas primeiras duas medições e em situação de stresse 
hídrico esse efeito foi ainda maior, comparativamente à medição de setembro. 

 Quanto ao caulino a 5%, a medição de 08 de agosto revelou diferenças muito 
significativas na aplicação do tratamento, verificando-se uma melhor ΦPSII nestas videiras 

em relação às controlo. Na medição de 07 de setembro o fator de variação estado hídrico 
revelou diferenças muito significativas, verificando-se valores superiores nas videiras em 
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Figura III-56. Eficiência fotoquímica efetiva do PSII (ΦPII) (média ± erro padrão) em videiras cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5), caulino e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 08/08/2012 (a), 
22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c). Nível de significância obtido na comparação de médias 
através do teste de Duncan.
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conforto hídrico; ao nível do tratamento, também se verificaram diferenças significativas, 
com a aplicação de caulino a proteger o PSII, comparativamente ao respetivo controlo. 

 A figura seguinte (III-57) apresenta os gráficos relativos ao coeficiente de extinção 
fotoquímica (qP) medidos em três datas distintas e em videiras sujeitas a dois estados 
hídricos e aplicação de tratamentos diferentes (tabelas descritivas no anexo G.3). 

 No que concerne às videiras tratadas com calda bordalesa, a 08 de agosto a 
aplicação do tratamento apresentou diferenças muito significativas verificando-se que este 
grupo de videiras apresentou valores superiores relativamente às controlo, em ambos os 
estados hídricos. Na medição de 07 de setembro, verificaram-se também diferenças muito 
significativas, mas desta vez a origem da variação foi o estado hídrico das videiras, sendo 
as em conforto hídrico a apresentarem coeficientes de extinção fotoquímica superiores às 
videiras em stresse hídrico. Este comportamento poderá ter indiciado uma melhoria ao longo 
do período do verão, dado ter-se verificado uma diminuição deste coeficiente nas videiras 
em stresse hídrico e em especial nas videiras com calda bordalesa. 

 A aplicação de caulino apenas apresentou diferenças significativas na última 
medição, a 07 de setembro e relativas ao fator de variação estado hídrico, apresentando a 
mesma tendência que as tratadas com calda bordalesa, isto é, coeficientes superiores nas 
videiras em conforto hídrico. Em stresse hídrico a aplicação de caulino revelou valores 
superiores ao respetivo controlo ao longo de todas as medições, verificando-se uma maior 
fração de centros de reação PSII abertos. 
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Figura III-57. Coeficiente de extinção fotoquímica (qP) (média ± erro padrão) em videiras cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5), caulino e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 08/08/2012 (a), 
22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c). Nível de significância obtido na comparação de médias 
através do teste de Duncan.
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 Dada a correlação  do coeficiente de extinção não fotoquímica (NPQ), cujos gráficos 
estão representados na figura III-58 (tabelas descritivas no anexo G.3), com o parâmetro qP 
referido anteriormente, a diminuição da atividade fotoquímica será compensada com perdas 
de calor do PSII. 

 Analisando o papel da calda bordalesa nas videiras, na medição de dia 08 de agosto 
o fator de variação estado hídrico apresentou diferenças muito significativas, com menores 
taxas de dissipação de calor nas videiras sujeitas a stresse hídrico. A segunda medição de 
22 de agosto destacou o aumento significativo de NPQ nas videiras sem tratamento e em 
stresse hídrico, daí as diferenças muito significativas na interação entre o estado hídrico e o 
tratamento. Na medição de 07 de setembro, apenas o estado hídrico apresentou diferenças 
significativas em que são as videiras sujeitas a stresse hídrico a exibir maiores perdas por 
calor. 

 O caulino a 5% apresentou diferenças significativas no tratamento enquanto fator de 
variação na medição de 08 de agosto, verificando-se perdas superiores nas videiras com a 
aplicação do tratamento e sendo o controlo em stresse hídrico com valores inferiores aos 
restantes. A 22 de agosto foi o estado hídrico a revelar diferenças significativas, 
especialmente as videiras controlo e em stresse hídrico, que tal como a CB apresentaram 
perdas de calor superiores. A tendência manteve-se a 07 de setembro, com o fator de 
variação estado hídrico a apresentar diferenças significativas, sendo as videiras sujeitas a 
stresse hídrico a exibir maior dissipação de energia do PSII na forma de calor.  
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Figura III-58. Coeficiente de extinção não fotoquímica (NPQ) (média ± erro padrão) em videiras cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5), caulino e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 08/08/2012 (a), 
22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c). Nível de significância obtido na comparação de médias 
através do teste de Duncan.
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 A taxa de transporte de eletrões (ETR) pode ser constatada pelos gráficos da figura 
III-59 (tabelas descritivas no anexo G.3) em videiras com estados hídricos e tratamentos 
diferentes, em três datas distintas.  

 A aplicação de calda bordalesa apresentou na primeira medição (08 de agosto) 
diferenças muito significativas no fator estado hídrico e diferenças altamente significativas 
no tratamento, sendo as videiras tratadas a evidenciar taxas superiores aos controlos. A 22 
de agosto, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas, mantendo-se a 
tendência anterior e as tratadas com taxas de transporte de eletrões superiores, mas o 
controlo em conforto hídrico a aumentar bastante essa taxa. A 07 de setembro as origens de 
variação estado hídrico e tratamento apresentaram diferenças muito significativas, 
observando-se um decréscimo nas tratadas com CB sujeitas a stresse hídrico e 
aumentando das tratadas e em conforto hídrico. 

 Quanto à aplicação de caulino a 5%, a origem de variação tratamento apresentou 
diferenças altamente significativas na medição de 08 de agosto, verificando-se amplas 
margens entre as videiras tratadas e os respetivos controlos. A 22 de agosto não se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas, mas as videiras em conforto hídrico e 
sem aplicação de tratamento evidenciaram um aumento substancial da taxa de transporte 
de eletrões passando de valores mais baixos , para os mais elevados dos tratamentos. Na 
última medição, a 07 de setembro verificaram-se diferenças muito significativas no fator de 
variação estado hídrico, apresentando as videiras em conforto hídrico taxas superiores às 
em stresse hídrico e diferenças significativas no tratamento, uma vez que as tratadas 
apresentaram valores superiores às respetivas videiras controlo. 
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Figura III-59. Taxa de transporte de eletrões (ETR, µmol eletrões m-2 s-1) (média ± erro padrão) em 
videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5), caulino e 
sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 08/08/2012 (a), 
22/08/2012 (b) e 07/09/2012 (c). Nível de significância obtido na comparação de médias 
através do teste de Duncan.
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 A aplicação de tratamentos parece ter tido um efeito benéfico, levando a menores 
perdas de energia na forma calor e mantendo uma boa taxa fotoquímica e integridade do 
PSII, como se pode constatar pelos gráficos atrás descritos. 

Pigmentos fotossintéticos/SPAD  

 A figura III-60 representa os gráficos de barras relativos às concentrações de clorofila 
a e clorofila b, expressas em unidades de área foliar e peso seco foliar (tabelas descritivas 
no anexo G.4). Apenas o estado hídrico apresentou diferenças significativas na 
concentração de clorofila b, por unidade de peso seco foliar. Nas videiras sujeitas a stresse 
hídrico foram as controlo que apresentaram concentrações superiores de clorofilas 
relativamente às tratadas. Pelo contrário, nas videiras em conforto hídrico foram as tratadas 
com calda bordalesa que apresentaram concentrações superiores. 

 A aplicação de tratamento com calda bordalesa ou caulino parece não ter 
influenciado positivamente os aparelhos fotossintéticos, dada a diminuição da concentração 
de pigmentos verificada em situação de stresse hídrico. Verificou-se um decréscimo 
generalizado, sendo a calda bordalesa o tratamento com valores superiores na ordem dos 
24% por unidade de área de clorofila a e menos 28% por unidade de peso, relativamente ao 
controlo. Já nas videiras tratadas com caulino essa diminuição foi muito mais subtil, na 
ordem dos 7% e 5%, por unidade de área e de peso foliar respetivamente. Na concentração 
de clorofila b, o decréscimo em relação às videiras controlo também se verificou e mais 
acentuado também na calda bordalesa (menos 58% em ambas as unidades), sendo que o 
caulino evidenciou uma diminuição de 36% por unidade de área foliar e 13% por unidade de 
peso foliar. Ação contrária parece ter ocorrido nas videiras com disponibilidade hídrica, uma 
vez que nesta situação as concentrações de clorofilas foram superiores em ambos os 
tratamentos.  

 Estes resultados contradizem os verificados no ano anterior (2011) onde se verificou 
um aumento da concentração de pigmentos fotossintéticos quer no tratamento com calda 
bordalesa, quer com caulino a 3% e 6%, principalmente quando o estado hídrico reportava 
stresse hídrico. Esta divergência poderá estar relacionada com a radiação incidente superior 
em 2012 (dados não apresentados), influenciando diretamente a concentração de 
pigmentos fotossintéticos. 
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 Na figura III-61 estão representadas as concentrações de carotenoides totais (Car), 
expressos por unidade de área foliar e peso seco foliar (tabelas descritivas no anexo G.4). 
Não se verificaram diferenças estatísticas em nenhum dos parâmetros. Estes pigmentos têm 
um papel importante na dissipação do excesso de energia luminosa, especialmente do PSII, 
pelo que a sua concentração superior nas videiras tratadas pode ter apontado para essa 
necessidade de ajustamento por parte da videira.  

 Nas videiras sujeitas a stresse hídrico verificou-se um aumento muito acentuado da 
concentração de Car comparativamente ao respetivo controlo, independentemente do 
tratamento aplicado. Por unidade de área foliar, a calda bordalesa apresentou uma 
concentração superior na ordem dos 83% e o caulino dos 78%; por unidade de peso, a 
calda bordalesa com mais 57% e o caulino mais 63%. Em conforto hídrico as concentrações 
de Car nas videiras controlo foram praticamente nulos, situação bem diferente verificou-se 
nas tratadas. Esta tendência seguiu a linha de 2011 nas videiras sujeitas a stresse hídrico, 
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Figura III-60. Concentração de clorofila a (Cla, mg dm-2 e mg g-1) e clorofila b (Clb, mg dm-2; mg 
g-1) (média ± erro padrão), de folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda 
bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e sem tratamento (C), sujeitas a stresse hídrico (SH) e em 
conforto hídrico (CH), medidas a 2 de agosto de 2012. Nível de significância obtido na comparação 
de médias através do teste de Duncan.
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que mostraram concentrações superiores nos tratamentos com calda bordalesa e caulino a 
3% e 6%. Pelo contrário, em conforto hídrico foram as controlo que apresentam 
concentrações de carotenoides superiores e neste ponto a divergência foi evidente. 

 A intensidade luminosa sentida durante os meses mais quentes de 2012 terá sido 
elevada e consequentemente a fotoxidação de alguns compostos celulares, daí o 
decréscimo das concentrações de clorofilas e o aumento da dos carotenoides nas videiras 
sujeitas a stresse hídrico. Estes resultados divergiram dos verificados no ano anterior (2011), 
uma vez que a aplicação dos tratamentos, favoreceu a concentração de clorofilas 
relativamente às controlo especialmente em situação de stresse hídrico. A diminuição da 
concentração das clorofilas permitiu uma cor mais clara de verde, aumentando assim a 
capacidade refletora da folha e minimizando os danos oxidativos provocados pelo excesso 
de radiação. 

Os teores de clorofila foram também medidos usando o aparelho de SPAD (figura III-62), 
que tem a vantagem de ser um método não destrutivo e permitir fazer mais medições no 
campo e em menos tempo (tabelas descritivas no anexo G.4). O fator de variação estado 
hídrico apresentou diferenças altamente significativas em todas as medições no tratamento 
com calda bordalesa e no caulino a 5% a tendência foi semelhante, sendo que a 9 de 
setembro no período da manhã e a 22 de agosto no período da tarde foram apenas muito 
significativas e a 9 de setembro no período da tarde, apenas significativas. As videiras em 
conforto hídrico apresentaram concentrações superiores às sujeitas a stresse hídrico. A 
aplicação de tratamento também evidenciou diferenças significativas em algumas das datas 
e de de acordo com o tipo de tratamento aplicado. 
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Figura III-61. Concentração de carotenoides (Car, mg dm-2 e mg g-1) (média ± erro padrão), de 
folhas de videiras da cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 
5% (K5) e sem tratamento (C), sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), medidas 
a 2 de agosto de 2012. Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de 
Duncan.
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 A aplicação de calda bordalesa apresentou diferenças altamente significativas nos 
dias 2 de agosto (tanto na medição da manhã como da medição da tarde) e a 7 de setembro 
durante o período da manhã; nos dias 22 de agosto e 7 de setembro durante a tarde, 
apresentou apenas diferenças significativas. O caulino a 5% durante o período da manhã 
apresentou diferenças significativas no dia 7 de setembro, enquanto que no período da tarde 
as diferenças são muito significativas; diferenças altamente significativas apenas se 
registaram a 22 de agosto durante a medição no período da tarde. 
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Figura III-62. Concentrações estimadas de clorofila (unidades SPAD) (média ± erro padrão) 
medidas em dois períodos do dia (manhã e tarde) em videiras cv. Touriga Nacional, com 
aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5), c e sem tratamento (C) em stresse hídrico 
(SH) e em conforto hídrico (CH), medidos nos dias 02/08/2012, 22/08/2012 e 07/09/2012, no 
período da manhã e da tarde. Nível de significância obtido na comparação de médias 
através do teste de Duncan.
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 A interação entre o estado hídrico e a aplicação de tratamento foi muito significativa a 
2 de agosto no período da manhã e significativa a 22 de agosto e 7 de setembro, ambos no 
período da tarde (relativamente à calda bordalesa). No que toca ao caulino, apenas a 2 de 
agosto se verificaram diferenças significativas no período da manhã e muito significativas no 
período da tarde. Verificou-se um aumento na concentração de pigmentos clorofilinos nas 
videiras sujeitas a stresse hídrico com aplicação de calda bordalesa e caulino relativamente 
as controlo, o que apontou para um efeito benéfico por parte dos tratamentos, tal como o 
verificado em 2011. 

Açúcares solúveis e amido 

 No quadro III-13 estão descritas as concentrações de açúcares solúveis (SS) e de 
amido (St) expressos por unidade de área foliar e peso seco foliar, medidos nos dias 2 de 
agosto de 2012 e 7 de setembro de 2012. Na primeira medição apenas a interação entre 
estado hídrico e tratamento para a concentração de amido apresentou diferenças 
significativas. Na segunda medição o fator de variação estado hídrico evidenciou diferenças 
altamente significativas por unidade na concentração de St. A interação entre o estado 
hídrico e o tratamento mostrou diferenças muito significativas ao nível dos SS e St. Da 
medição de 2 de agosto para a de 7 de setembro verificou-se um decréscimo bastante 
acentuado das concentrações de SS e St. 
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2/8/2012 7/9/2012

H T SS (mg dm-2) St (mg g-1) SS (mg dm-2) St (mg g-1)

SH

CB 123,51 ± 6,20 191,15 ± 20,32 23,23 ± 0,62 70,46 ± 9,19

K5 112,54 ± 9,39 141,71 ± 15,89 28,09 ± 2,09 79,15 ± 14,04

C 126,72 ± 9,23 169,96 ± 9,61 28,38 ± 1,49 89,23 ± 6,95

CH

CB 109,23 ± 10.92 161,45 ± 11.86 28,68 ± 1,80 135,04 ± 9,91

K5 115,13 ± 8,19 194,52 ± 13,29 26,63 ± 1,21 170,79 ± 21,80 

C 101,31 ± 4,77 179,51 ± 14,71 23,59 ± 1,32 91,11 ± 6,56

ANOVA (valor de P)

H 0,0805ns 0,3706ns 0,8304ns 0,0001***

T 0,9446ns 0,8400ns 0,5663ns 0,0303*

H x T 0,2583ns 0,0298* 0,0060** 0,0039**

Quadro III-13. Concentrações de açúcares solúveis (SS) e em amido (St) (média ± erro padrão), 
expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar em videiras cv. Touriga 
Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e sem tratamento (C), 
sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 2/8/2012 e 7/9/2012. Nível de 
significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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 Na primeira medição as videiras sujeitas a stresse hídrico apresentaram 
concentrações superiores de SS nas controlo, enquanto que nas videiras em conforto 
hídrico foram as tratadas com caulino que apresentavam essa superioridade. Quanto ao St 
nas videiras em conforto hídrico foram também as tratadas com caulino que apresentaram 
valores superiores às restantes. Já em stresse hídrico as tratadas com calda bordalesa 
apresentaram concentrações superiores em cerca de 35% ao caulino e de 12% 
relativamente ao controlo. 

 Na segunda medição, nas videiras em stresse hídrico a concentração de SS voltou a 
ser superior nas controlo, sendo que nas videiras em conforto hídrico verificou-se que foram 
as tratadas com calda bordalesa a evidenciar concentrações superiores. No caso do St 
quando em stresse hídrico as videiras sem tratamento apresentaram concentrações 
superiores em 27% e 13% relativamente à calda bordalesa e ao caulino, respetivamente. 

 Estes resultados podem estar relacionados com as menores limitações estomáticas 
verificadas nas videiras controlo e tratadas com calda bordalesa quando sujeitas a stresse 
hídrico, assim como taxas de assimilação liquida de CO2 superiores às tratadas com caulino. 

 No ano anterior (2011) a aplicação de calda bordalesa nas videiras sujeitas a stresse 
hídrico evidenciou um aumento da concentração de SS e diminuição de St, o caulino a 3% 
também e apenas o caulino a 6% apresentou concentrações inferiores ao controlo.  

TBARS e perda de eletrólitos 

 Para analisar a peroxidação lipídica foram medidas as concentrações de substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em duas datas diferentes, 2 de agosto de 2012 e 7 
de setembro de 2012, por unidades de peso seco foliar e área foliar (figura III-63) (tabelas 
descritivas no anexo G.5). 

 Em ambas as datas apenas a origem de variação tratamento apresentou diferenças 
altamente significativas estatisticamente. Da primeira para a segunda medição ocorreu um 
decréscimo da concentração de TBARS em ambos os tratamentos e por estado hídrico, o 
que pode ter indiciado uma diminuição na oxidação de compostos (como os pigmentos 
fotossintéticos, entre outros) e consequentemente do stresse oxidativo.  

 Na primeira medição foram as videiras tratadas com caulino e sujeitas a stresse 
hídrico a apresentar uma maior concentração de TBARS (quer por unidade de peso seco 
foliar, quer por unidade de área foliar) e as tratadas com calda bordalesa foram as que 
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evidenciaram concentrações inferiores. Nas videiras em conforto hídrico, as concentrações 
de TBARS foram inferiores às sujeitas a stresse hídrico e em relação ao tratamento foram as 
videiras controlo que apresentaram valores superiores. 

 Na segunda medição e em stresse hídrico as videiras sem qualquer tratamento 
foram as que apresentaram concentrações mais elevadas de TBARS, mantendo-se as 
tratadas com calda bordalesa, como o tratamento com valores mais baixos. Relativamente 
ao caulino verificou-se um decréscimo nas concentrações em cerca de 39% e 49% (por área 
foliar e peso seco foliar, respetivamente) da primeira para a segunda medição. As videiras 
em conforto hídrico apresentaram concentrações superiores de TBARS por unidade de área 
foliar nas controlo e por unidade de peso seco foliar nas tratadas com caulino, apesar de ser 
ligeiramente superior às controlo.  

 Tal como no ano anterior (2011) parece ter ocorrido uma melhoria ao longo do ciclo 
vegetativo da peroxidação lipídica devido à aplicação dos tratamentos nas videiras sujeitas a 
stresse hídrico. A aplicação de calda bordalesa em 2012 continuou a apresentar 
concentrações inferiores de TBARS contrariamente ao caulino, isto para as videiras em 
stresse hídrico. 

 Na figura III-64 estão representadas as percentagens de perdas de eletrólitos, 
medidas a 30 de agosto de 2012 (tabelas descritivas no anexo G.5). Apesar de não se 
constatarem diferenças significativas em nenhum dos fatores de variação em estudo 
verificou-se uma maior percentagem de perda de eletrólitos no controlo em conforto hídrico. 
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Figura III-63. Concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (média ± erro 
padrão), expressos por unidade de área foliar e por unidade de peso seco foliar, em videiras cv. 
Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), de caulino a 5% (K5) e sem tratamento 
(C), sujeitas a stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), registada nos dias 2/8/2012 e 
7/9/2012. Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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As videiras tratada com caulino a 5% denotaram menores perdas, enquanto que a calda 
bordalesa registou perdas na mesma ordem que as videiras controlo. 

Massa por unidade de área de superfície foliar 

Os valores médios referentes à massa foliar por área (LMA) estão representados 
graficamente na figura III-65 (tabelas descritivas no anexo G.6). 
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Figura III-64. Percentagens médias da fuga de eletrólitos (média ± erro padrão), em 
folhas de videiras cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 
5% (K5) e sem tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), no dia 
30/08/2012. Nível de significância obtido na comparação de médias através do teste de 
Duncan.
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Figura III-65. Massa foliar por área (LMA, gm-2) (média ± erro padrão), em folhas de videiras cv. 
Touriga Nacional,  com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5) e sem tratamento 
(C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH), nos dias 02/08/2012  e 07/09/2012. Nível 
de significância obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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 Apesar de não se verificarem diferenças significativas em nenhuma das medições, a 
aplicação de caulino e de calda bordalesa especialmente, apresentou valores superiores às 
videiras controlo na maioria dos casos e independentemente do estado hídrico. Este 
comportamento diferiu um pouco do registado nas medições de 2011 em que se verificaram 
valores e diferenças mais acentuadas, principalmente com a aplicação de caulino. 

Desenvolvimento vegetativo 

 O quadro III-14 apresenta o peso médio em gramas do caule, tronco e raízes das 
videiras em análise. O estado hídrico das videiras evidenciou diferenças altamente 
significativas em todos os parâmetros e em ambos os tratamentos. As videiras em conforto 
hídrico apresentaram valores superiores às sujeitas a stresse hídrico, sendo essa diferença 
superior nas videiras tratadas com calda bordalesa. A aplicação de tratamento não 
apresentou quaisquer diferenças significativas, tal como o fator de variação interação entre 
estado hídrico e tratamento, com exceção do peso do caule nas videiras tratadas com 
caulino a 5%, em que se registaram diferenças muito significativas.  

 De um modo geral, as videiras com tratamento apresentaram pesos superiores ao 
respetivo controlo e destacou-se o desenvolvimento das raízes por parte das videiras em 
boa condição hídrica. Nas videiras sujeitas a stresse hídrico e apesar de não terem sido 
diferenças significativas, verificaram-se valores de peso médio superiores na ordem dos 
11% no caule e 7% nas raízes nas videiras tratadas com calda bordalesa e cerca de 60% no 
peso médio do caule, 5% do tronco e 13% das raízes nas videiras tratadas com caulino. Um 
indício de que em condições de escassez de água os tratamentos terão um efeito benéfico 
no desenvolvimento das videiras, tal como verificado em 2011. 
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H T Peso do caule (g) Peso do tronco (g) Peso raízes (g)

SH
CB 25,90 ± 2,17 39,10 ± 2,13 73,90 ± 2,53

C 23,30 ± 2,46  41,00 ± 2,70 69,00 ± 2,71

CH
CB 93,30 ± 20,21 57,60 ± 5,23 117,00 ± 4,91

C 74,20 ± 10,47 58,30 ± 2,77 106,50 ± 9,11

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001*** 0,0001*** 0,0001***

     T 0,3517 ns 0,7064 ns 0,1699 ns

     H x T 0,4777 ns 0,8619 ns 0,6136 ns

H T Peso do caule (g) Peso do tronco (g) Peso raízes (g)

SH
K5 37,45 ± 6,50 43,18 ± 2,70 77,91 ± 5,48

C 23,30 ± 2,46 41,00 ± 2,70 69,00 ± 2,71

CH
K5 45,70 ± 6,35 53,30 ± 2,50 119,00 ± 16,82

C 74,20 ± 10,47 58,30 ± 2,77 106,50 ± 9,11

ANOVA (valor de P)

     H 0,0002*** 0,0001*** 0,0003***

     T 0,3140 ns 0,6017 ns 0,2723 ns

     H x T 0,0044** 0,1879 ns 0,8331 ns

Quadro III-14. Peso do caule (g), peso do tronco (g) e peso das raízes (g) (média ± erro padrão) em 
videiras de cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). Nível de significância obtido na 
comparação de médias através do teste de Duncan.
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 No quadro III-15 estão os dados referentes à analise da produção, número médio de 
cachos e o ˚BRIX, relativamente ao teor em sólidos solúveis no fruto (percentagem de 
massa de sacarose) das videiras em estudo com e sem tratamentos e sujeitas aos dois 
estados hídricos. Estatisticamente, apenas o estado hídrico apresentou diferenças 
altamente significativas para os parâmetros produção e o ˚BRIX.   

  

 Quanto ao peso em gramas da produção obtida nas videiras foi significativamente 
superior nas videiras em conforto hídrico. As videiras sujeitas a stresse hídrico e sem 
aplicação de qualquer tratamento apresentaram produção inferior, sendo que a aplicação de 
calda bordalesa aumentou em 45% e o caulino em 64% este valor. Já em conforto hídrico a 
aplicação de caulino apresentou os valores mais baixos, sendo as videiras controlo com 
maior produção média registada. O número médio de cachos foi muito semelhante em todos 
os parâmetros e fatores de variação em análise, destacando-se as videiras em stresse 
hídrico e com aplicação de caulino a 5% com um valor superior. Já no ˚BRIX, a aplicação de 
calda bordalesa revelou percentagens superiores de massa de sacarose em ambos os 
estados hídricos verificando-se uma diferença maior entre este fator nas videiras controlo. 
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H T Produção (g) N.º cachos ˚BRIX

SH

CB 193,55 ± 43,27 3,23 ± 0,57 11,33 ± 0,52

K5 218, 97 ± 42,36 4,10 ± 0,43 10,08 ± 0,35

C 133,13 ± 23,22 3,60 ± 0,48 9,27 ± 0,28

CH

CB 379,27 ± 62,82 3,80 ± 0,44 11,12 ± 0,27

K5 260,48 ± 69,99 3,40 ± 0,48 10,66 ± 0,29

C 380,62 ± 48,82 3,56 ± 0,44 10,96 ± 0,26

ANOVA (valor de P)

     H 0,0004*** 0,6248 ns 0,0006***

     T 0,6634 ns 0,9281 ns 0,3947 ns

     H x T 0,1247 ns 0,6263 ns 0,0725 ns

Quadro III-15. Produção (g), número de cachos e ˚BRIX (média ± erro padrão) em videiras de 
cv. Touriga Nacional, com aplicação de calda bordalesa (CB), caulino a 5% (K5) e sem 
tratamento (C) em stresse hídrico (SH) e em conforto hídrico (CH). Nível de significância 
obtido na comparação de médias através do teste de Duncan.
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Ácido Salicílico 

  
 O ácido salicílico (AS) foi o único composto orgânico utilizado neste estudo e que 
quando pulverizado não apresentou quaisquer partículas visíveis nas folhas (figura II-6), 
pelo que não foi expectável uma capacidade refletora de parte da radiação incidente, como 
a calda bordalesa ou o caulino (por exemplo). Assim, em termos de temperatura os vários 
tratamentos apresentaram temperaturas muito semelhantes entre si, destacando-se a 
medição de 01/08 em que as videiras sujeitas a stresse hídrico e com aplicação de ácido 
salicílico apresentaram uma temperatura superior em cerca de 1ºC às restantes variantes 
(diferenças muito significativas ao nível da interação entre a aplicação de tratamento e  
estado hídrico). 

 A aplicação deste tratamento favoreceu as trocas gasosas, apesar de o estado 
hídrico das videiras apresentar diferenças significativas em quase todas as medições, sendo 
superiores naquelas que não estão sujeitas a restrições hídricas. A condutância estomática  
para o vapor de água (gs) foi superior nas videiras tratadas com ácido salicílico (quando 
sujeitas a stresse hídrico) em todas as medições, exceptuando a primeira de 25/07. Sem 
limitações estomáticas intensas e consequentemente com maiores taxas de transpiração (E) 
e de CO2 disponível nos espaços intercelulares (Ci/Ca superiores) verificou-se um aumento 
gradual ao longo das medições de A, sendo que em 15/09 era superior em 81% às videiras 
controlo (P≤ 0,05 no fator de variação interação entre o estado hídrico e o tratamento). Num 
estudo recente em plantas de mostarda (Brassica juncea L.), Nazar et al. (2015) verificaram 
que os valores A e gs reduziam significativamente em cerca de 50% e 44,1% 
respectivamente, nas videiras sujeitas a stresse hídrico e a aplicação de AS numa 
concentração de 0,5 mM atenuou os efeitos adversos do stresse hídrico, verificando-se 
também uma redução na A e gs, mas apenas na ordem dos 38,1% e 20,5%. Jesus et al. 
(2015) verificaram em plantas de eucalipto (E. globulus) sujeitas a stresse hídrico uma 
diminuição de A, gs e E nas folhas, em que a aplicação de AS favorecia o aumento de A e E 
(variação dependente da concentração do tratamento aplicado) em relação às plantas não 
tratadas (valores significativamente superiores). Wang et al. (2010) em videiras sujeitas a 
stresse térmico (43 ºC durante 5 horas) verificaram que nas tratadas com AS a A aumentava 
significativamente em relação às controlo, apesar de em resposta ao stresse A e gs 
decrescerem abruptamente. Quanto às videiras em conforto hídrico o ácido salicílico parece 
não ter tido qualquer efeito positivo, uma vez que as trocas gasosas são melhores nas 
videiras controlo (com a exceção da A/gs). Tendência semelhante verificou-se nas videiras 
com limitações hídricas, uma vez que o A/gs foi sempre maior nas videira sem tratamento, 
variando apenas na última medição de 15/09 onde as videiras tratadas evidenciaram um 
valor superior. Apesar de as trocas gasosas serem favorecidas em termos de conteúdo 
relativo de água (RWC), as folhas apresentaram valores acima dos 90%, o que apontou 

�131



Capítulo IV. Discussão de resultados 
�

para um stresse moderado das videiras (Moutinho-Pereira, 2000), ligeiramente superior nas 
videiras controlo na medição de 01/08 e inferior na medição de 15/09. Este aumento, ainda 
que muito ligeiro e não significativo, nas videiras tratadas com AS e sujeitas a stresse hídrico 
poderá ter sido um indício benéfico a longo prazo na hidratação dos tecidos foliares. Nas 
videiras em conforto hídrico o RWC foi semelhante em ambos os tratamentos, não se 
verificando nenhuma diferença significativa em nenhuma das origens de variação. Em 
plantas de milho, Manzoor et al. (2015) verificaram um aumento significativo do RWC devido 
à aplicação de ácido salicílico e Jesus et al. (2015), à concentração de 5 mM as plantas 
tratadas foram significativamente menos afetadas que as controlo, atendendo às medições 
do potencial hídrico e apresentando valores superiores de conteúdos em água. 

 Analisando os parâmetros da fluorescência da clorofila a in vivo a medição da 
eficiência fotoquímica máxima do PSII (Fv/Fm) permitiu inferir acerca da integridade do 
fotossistema II (PSII), sendo que quanto menor a razão maior seriam os danos no PSII e 
consequentemente verificar-se-ía uma maior perda de eficiência quântica (Magalhães, 
2008). O AS parece não evidenciar uma ação protetora, uma vez que as videiras sujeitas a 
stresse hídrico e tratadas com AS não apresentaram Fv/Fm superiores às controlo, com 
exceção apenas da medição de 8 de setembro. Nas videiras em conforto hídrico, as 
primeiras medições revelaram valores inferiores às sujeitas a stresse hídrico (diferenças 
significativas), sendo que as tratadas com AS mantiveram a mesma tendência de Fv/Fm 
inferiores às respetivas controlo. Na eficiência fotoquímica efetiva do PSII (ΦPSII) não se 
verificaram diferenças significativas entre os estados hídricos, nem a aplicação de ácido 
salicílico. O coeficiente de extinção fotoquímica (qP) apresentou apenas diferenças 
significativas na medição de 26/08 no fator interação entre estado hídrico e tratamento, em 
que a aplicação de AS apresentou valor superior em situação de stresse hídrico, mas não 
em conforto hídrico e na medição de 15/09 a origem  de variação estado hídrico, as videiras 
em stresse hídrico apresentaram valores superiores às em conforto hídrico. O coeficiente de 
extinção não fotoquímica (NPQ) e a taxa de transferência de eletrões (ETR) não 
apresentaram diferenças significativas, sendo a dissipação por via calorífica mais elevada 
de um modo geral, nas videiras controlo. Wang et al. (2010) em videiras sujeitas a stresse 
térmico quer as folhas tratadas com AS, quer as controlo obtiveram uma ΦPSII muito mais 

baixa e uma maior dissipação de energia sob forma de calor como se verificou pelos valores 
crescentes de NPQ. A medição de 1 de agosto apresentou um pico de atividade 
relativamente às restantes medições (não significativo), em que as perdas por calor foram 
baixas e ΦPSII acentuada. 

 Em plantas de eucalipto, não se verificaram diferenças significativas em Fv/Fm e 
ΦPSII nos diferentes regimes hídricos ou na aplicação de tratamento (Jesus et al., 2015), e 

em mostarda o AS restringia o decréscimo do parâmetro da fluorescência da clorofila para 
16,5% em vez dos 30,6% verificados nas plantas sem tratamento (Nazar et al., 2015). Em 
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plantas de trigo sujeitas aos stresse térmico e luminoso combinado verificou-se um 
decréscimo significativo de Fv/Fm e ETR comparativamente às plantas não sujeitas aos 
stresses combinados (menos 19% e 29%, respetivamente) e que a aplicação foliar de ácido 
salicílico a 0,3 mM retardava este decréscimo, permitindo manter o rácio Fv/Fm em níveis 
semelhantes às plantas controlo sem stresses, assim como manter a ETR nos 86%, taxa 
essa superior em 23% à condição de stresse sem tratamento (Wang et al., 2014). 
 A ação protetora que o ácido salicílico evidenciou no aparelho fotossintético da 
videira, estaria também associado às menores perdas nas concentrações de clorofilas em 
situação de stresse hídrico ou combinado com os stresses térmico e luminoso (Nazar et al., 
2015). Neste estudo verificou-se isso, apresentando as videiras tratadas com ácido salicílico 
e sujeitas a stresse hídrico concentrações de clorofila a e b superiores às videiras controlo. 
Pelo contrário, nas videiras em conforto hídrico o comportamento foi diferente e foram 
aquelas que não foram tratadas a evidenciar concentrações superiores (diferenças 
significativas ao nível da interação entre o tratamento e o estado hídrico, em parte das 
medições). Wang et al. (2014) verificaram em plantas de trigo tratadas com ácido salicílico e 
sujeitas a stresses combinados, um aumento de 32% da concentração de clorofilas 
(diferenças não significativas) e que em situação pós-stresse essa melhoria se continuava a 
verificar-se na concentração de clorofilas. Já em plantas de eucalipto sujeitas a stresse 
hídrico, a concentração de clorofilas foi significativamente inferior e tendeu a diminuir na 
razão inversa da concentração do tratamento aplicada (Jesus et al., 2015). A análise por 
unidades de SPAD veio confirmar os resultados das clorofilas a e b apresentados pelo 
método bioquímico, recorrendo-se assim a um método não destrutivo de análise. Quanto à 
concentração em carotenoides não se verificaram diferenças significativas e os valores entre 
estados hídricos e tratamentos foi muito semelhante, sem uma tendência clara e 
contrariamente aos estudos de Jesus et al. (2015) em eucalipto, onde a concentração de 
carotenoides foi significativamente menor nas plantas tratadas com ácido salicílico. 

 A concentração de compostos fenólicos totais (CFT), de substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico (TBARS) e a percentagem de perda de eletrólitos deram indicações do 
estado oxidativo das estruturas foliares. O ácido salicílico apresentou uma ação benéfica em 
situação de stresse hídrico de uma medição (01/08) para a outra (15/09), dado ter-se 
verificado um decréscimo em termos de concentrações absolutas e relativas, uma vez que 
passou a ser o controlo a evidenciar valores superiores. Nas videiras em conforto hídrico o 
comportamento foi inverso e a longo prazo as videiras tratadas apresentaram concentrações 
superiores de CFT (diferenças significativas). Em estudos similares em plantas de eucalipto 
foram observadas diferenças significativas no conteúdo de compostos fenólicos, tendo a 
aplicação de AS aumentado significativamente estes compostos nas plantas sujeitas a 
distintos estados hídricos, especialmente nas concentrações de ácido salicílico a 2,5 e 5 mM 
(comparativamente à concentração de 0,75 mM AS) (Jesus et al., 2015). A concentração de 
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TBARS denotou uma tendência semelhante aos CFT, pois verificou-se uma diminuição da 
medição de 01/08 onde as videiras tratadas com AS e sujeitas a stresse hídrico 
apresentaram concentrações superiores às controlo para a medição de 15/09, onde as 
tratadas apresentaram agora concentrações inferiores ao controlo e aos valores da medição 
inicial. Nas videiras em conforto hídrico, independentemente da data de medição, foram as 
tratadas com ácido salicílico que apresentaram concentrações de TBARS superiores. Nazar 
et al. (2015) verificaram em plantas de mostarda tratadas com AS um decréscimo 
significativo na concentração de TBARS e de H2O2 em 38,1% e 57,1%, respetivamente, 
quando comparadas às plantas controlo. A aplicação foliar de AS em plantas de trigo 
sujeitas a stresse térmico e luminoso, stresses também sentidos ao nível da RDD, parece 
ter protegido o complexo PSII da fotoinibição e aliviou/mitigou a fotooxidação, graças aos 
altos níveis de atividade enzimática antioxidante detetada e que permitiu assim uma 
recuperação mais rápida do funcionamento do PSII em situação de alta temperatura e 
luminosidade (Wang et al., 2014). Relativamente à perda de electrólitos, os tratamentos 
apresentaram percentagens similares, um pouco superiores nas videiras com tratamento e 
independentemente do estado hídrico denotando-se contudo, um decréscimo da primeira 
para a segunda medição. Em capim-limão a aplicação de AS reverteu o efeito adverso do 
stresse hídrico causando uma diminuição significativa na perda de eletrólitos (Idrees et al., 
2010), tal como constatado em estudos em tomateiro (Stevens et al., 2006). 

 A aplicação de AS não teve um efeito tão acentuado como outros tratamentos deste 
estudo na espessura dos tecidos foliares, não se tendo verificado diferenças significativas. 
Apenas a espessura da epiderme superior+cutícula, o parênquima clorofilino lacunoso, 
mesófilo e consequentemente a lâmina total das folhas sujeitas a stresse hídrico e com 
aplicação de tratamento evidenciaram espessuras superiores às controlo. Já as videiras 
sem limitações na disponibilidade hídrica e tratadas com AS apresentaram ambos os 
parênquimas clorofilinos (em paliçada e lacunoso), o mesófilo e a lâmina total mais 
espessos que as videiras controlo. A  espessura ligeiramente superior da epiderme superior 
e cutícula não se relacionaram com a concentração de ceras cuticulares foliares, uma vez 
que este tratamento apresentou as concentrações mais baixas de todos. As maiores 
concentrações de açúcares solúveis (SS) nas videiras tratadas com ácido salicílico e 
sujeitas a stresse hídrico prenderam-se com as menores limitações estomáticas e não 
estomáticas, assim como uma maior área foliar estimada que este tratamento permitiu, uma 
vez que em termos histológicos não se verificaram vantagens (parênquima clorofilino em 
paliçada ligeiramente inferior). Karim e Khursheed (2012) em estudos com trigo (apesar de 
não se verificarem diferenças significativas) observaram que a concentração de SS foi 
superior nas plantas tratadas com AS, dependendo da concentração aplicada em condições 
normais e da ausência de constrangimentos hídricos. Manzoor et al. (2015) em estudos de 
stresse hídrico e salino em milho constaram um aumento da concentração de SS nas 
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plantas tratadas (13% e 23%, respetivamente). Quanto à concentração de amido, o 
comportamento foi diferente e verificaram concentrações inferiores nas plantas tratadas com 
AS e sujeitas a stresse hídrico. Jesus et al. (2015) não comprovaram quaisquer diferenças 
significativas no conteúdo de amido em plantas de eucalipto, quer pelo regime hídrico a que 
estavam sujeitas, quer pela aplicação do tratamento. Ainda assim, neste estudo verificaram-
se diferenças significativas ao nível do estado hídrico, obtendo-se concentrações superiores 
nas videiras em conforto hídrico. A área e o perímetro dos vasos xilémicos apresentaram 
diferenças significativas nos três fatores de variação, verificando-se que em situação de 
stresse hídrico os valores das videiras tratadas com AS são muito próximos às controlo e 
superiores às videiras controlo em conforto hídrico, pelo que o tratamento poderá ter tido um 
efeito benéfico ainda que muito ténue. 
 No que concerne aos parâmetros analisados no desenvolvimento vegetativo das 
videiras verificou-se que a condição hídrica foi determinante no melhor e maior 
desenvolvimento das videiras, como se constatou pelas diferenças altamente significativas 
neste parâmetro, na área foliar estimada e peso seco e muito significativas no comprimento 
médio dos lançamentos. A aplicação do tratamento apresentou diferenças significativas na 
área foliar estimada e altamente significativas no peso seco. A aplicação de AS apresentou 
assim um efeito benéfico muito acentuado a este nível, uma vez que se verificaram valores 
significativamente superiores na área foliar estimada, no comprimento dos lançamentos, no 
vigor, no peso fresco por videira e no peso seco, nas videiras tratadas e sujeitas a stresse 
hídrico. Comportamento idêntico verificou-se nas videiras em conforto hídrico, onde a 
aplicação de AS também favoreceu o crescimento vegetativo das videiras em relação às não 
tratadas. Em plantas de Torreya grandis, Shen et al. (2014) verificaram que a aplicação de 
AS aliviou os sintomas induzidos pelo stresse hídrico, tendo sido detetadas diferenças 
significativas nos valores de crescimento dos lançamentos e das raízes destas plantas em 
relação às não tratadas. Resultados semelhantes foram obtidos em estudos em soja 
(Gutiérrez et al.,1998) e em capim-limão (Idrees et al., 2010), onde as variedades em 
análise apresentaram diferenças de acordo com o seu grau de sensibilidade e tolerância ao 
stresse hídrico. Nazar et al. (2015) verificaram que o stresse hídrico provocou um 
decréscimo do peso seco das plantas de mostarda em 26,5% e da área foliar em 36,4%, 
tendo contudo a aplicação de AS provocado um aumento destes parâmetros em 17,7% e 
16,3%, respetivamente; já nas plantas não sujeitas a stresse hídrico também verificaram 
uma ação positiva do tratamento, com valores superiores às não tratadas. Nos estudos de 
Jesus et al. (2015), apenas as plantas tratadas com AS a 5 mM apresentaram peso 
semelhante nos vários regimes, contrariamente às não tratadas que mostraram uma 
diminuição devido às limitações hídricas. A capacidade do AS de aumentar o peso seco, 
ultrapassando assim as barreiras da limitação de disponibilidade de água para a planta, 
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poderá ter implicações significativas no melhoramento de crescimento (Singh e Usha, 2003; 
Shen et al., 2014). 

Calda Bordalesa 

 A aplicação de calda bordalesa (CB) nas folhas das videiras do ensaio experimental 
resultou na formação de um resíduo seco azulado (figura II-6) e que permite uma diminuição 
significativa da intensidade da luz absorvida e transmitida pelas folhas, bem como o 
aumento do seu poder refletor (Moutinho-Pereira, 2000). Esta ação de barreira sombreadora 
da CB foi confirmada por autores como Schultz (1996, cit. Moutinho-Pereira, 2000), Mabeoul 
et al. (1998, cit. Moutinho-Pereira, 2000), Moutinho-Pereira (2000) e Macedo (2010) em que 
as folhas apresentavam temperatura inferiores em 1ºC a 3ºC relativamente às videiras 
testemunha. Contudo, neste ensaio de 2011 não se verificou esta ação sombreadora, sendo 
as temperaturas foliares das videiras tratadas com calda bordalesa muito próximas ou até 
superiores (datas de 8 e 15 de setembro) às videiras controlo. Apenas a última medição 
realizada a 22 de setembro apresentou diferenças significativas em que a CB aplicada em 
videiras sujeitas a stresse hídrico baixou em cerca de 1ºC a temperatura das folhas. 

 Em termos fisiológicos e no que toca às trocas gasosas, a CB não evidenciou 
qualquer ação benéfica nas videiras sujeitas a stresse hídrico, uma vez que o valor de gs foi 
sempre inferior nas videiras tratadas. A maior resistência estomática favoreceu o decréscimo 
de E das videiras limitando o arrefecimento foliar, assim como a disponibilidade de CO2 nos 
espaços intercelulares, o que fez decrescer também o valor de A. Em estudos de campo na 
RDD e na casta Touriga Nacional, Moutinho-Pereira (2000) e Moutinho et al. (2001) 
verificaram uma melhoria nas trocas gasosas nas videiras sujeitas às condições naturais de 
stresse com valores superiores de gs, A e E nas videiras com CB, assim como também 
Macedo (2010) verificou uma melhoria e um ligeiro aumento nestes parâmetros. 
Comportamento distinto constatou-se nas videiras em conforto hídrico, onde a aplicação de 
CB permitiu um aumento de gs, da E e A em quase todas as medições efetuadas. Este 
comportamento também foi notado por Moutinho-Pereira (2000) que apontou a dúvida sobre 
a ação da CB ser benéfica para a mitigação dos stresses luminoso e térmico e não no 
stresse hídrico pois terá agravado as perdas por transpiração em videiras com copado alto, 
mais suscetíveis ao stresse hídrico. A A/gs das videiras em stresse hídrico e com CB 
apresentou valores superiores ao respetivo controlo na maioria das medições realizadas, 
com exceção de 25/07 em que foi maior nas videiras sem tratamento. Este comportamento 
evidenciou uma maior amplitude de A/gs entre tratamentos e razões Ci/Ca semelhantes, 
sugerindo que estas limitações fotossintéticas se prenderam com limitações estomáticas,  
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uma vez que a desidratação do tecidos terá sido moderada, de acordo com os valores de 
RWC superiores a 90% e ligeiramente inferiores nas videiras com calda bordalesa. 

 A diminuição da atividade fotossintética observada nas folhas tratadas esteve 
diretamente relacionada com a maior resistência estomática verificada, pois não se verificou 
uma quebra na eficiência fotoquímica do PSII apresentando as folhas tratadas com CB 
razão Fv/Fm superior às controlo. O tratamento evidenciou um efeito protetor neste campo, 
mantendo uma taxa de transporte de eletrões mais elevada nas tratadas e ΦPSII sem 

diferenças significativas e valores muito semelhantes às controlo (exceção na última 
medição a 22/08 onde as videiras com tratamento e em stresse hídrico evidenciaram um 
valor significativamente inferior, no fator de variação interação entre o tratamento e o estado 
hídrico). Moutinho-Pereira (2000) alertou no seu estudo para a consequência que as 
partículas de CB teriam na redução total dos centros de reação do PSII, limitando a 
dissipação alternativa de energia como a fluorescência. De salientar a data de 1 de agosto, 
em que se verificou um pico de atividade, registado em todos os tratamentos e verificando-
se um valor máximo ao nível do transporte de eletrões, com baixas perdas de energia por 
via calorífica (baixo NPQ), o que poderá ter indiciado uma baixa limitação de ordem 
fotossintética, numa fase inicial do verão e da severidade das condições de stresse. 
Moutinho-Pereira (2000) em estudos com a cv. Touriga Nacional também não constatou 
diferenças significativas na razão Fv/Fm, já Macedo (2010) verificou que este valor foi 
significativamente mais elevado nas videiras tratadas com CB. Apesar de não serem 
significativos, os dados registados indiciaram uma tendência protetora da calda bordalesa 
sobre o aparelho fotossintético destas folhas. Macedo (2010) registou uma tendência para 
valores significativamente superiores nas videiras tratadas com CB ao nível do ΦPSII e ETR, 

não tendo detetado quaisquer diferenças significativas nos parâmetros qP e NPQ. 

 O tratamento com CB permitiu melhores concentrações em clorofilas a e b em 
relação às videiras controlo, bem como o decréscimo menos acentuado das concentrações 
nas medição de 01/08 para 15/09, nas videiras sujeitas a stresse hídrico. Nas videiras em 
conforto hídrico, o comportamento da concentração de clorofila b foi contrário, pois verificou-
se um aumento da concentração deste pigmento clorofilino. Nas videiras em stresse hídrico 
e muito associado também à forte intensidade da radiação incidente, pode analisar-se a 
fotooxidação destes compostos como um sinal de stresse oxidativo devido a alterações na 
composição das membranas dos tilacoides (Smirnoff, 1993 cit. Dinis et al., 2014).  A análise 
por SPAD, veio de modo geral confirmar os resultados das clorofilas a e b apresentados pelo 
método bioquímico. Também a concentração de carotenoides evidenciou a mesma 
tendência, verificando-se valores superiores nas videiras tratadas. 

 O efeito combinado do stresse hídrico, térmico e luminoso que se faz sentir na região 
onde decorreu o ensaio, provoca um desequilíbrio entre a formação de espécies com poder 
oxidante e a sua eliminação, ou seja, ocorre stresse oxidativo. Assim, a medição da 
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concentração de CFT e TBARS, bem como a percentagem de perda de eletrólitos permitiu 
uma análise à intensidade desse stresse oxidativo. Os teores menores de CFT e TBARS 
nas videiras tratadas e em especial nas situações de stresse hídrico indiciaram uma 
tendência para um efeito protetor da CB, aliviando o metabolismo secundário e a produção 
de espécies reativas de oxigénio (ROS), com consequente impacto no stresse oxidativo a 
nível foliar. Macedo (2010) obteve um comportamento semelhante com as videiras tratadas 
a exibir concentrações de CFT menores às não tratadas. Da primeira para a segunda 
medição verificou-se uma diminuição generalizada da concentração de CFT em todos os 
tratamentos, mas um aumento de TBARS em paralelismo com a intensificação dos fatores 
de stresse.  

 Em termos histológicos, a CB permitiu um aumento significativamente estatístico na 
espessura do parênquima clorofilino lacunoso, do mesófilo e consequentemente da lâmina 
total nas folhas das videiras em stresse hídrico. Já o LMA  das folhas tratadas decresceu de 
01/08 para 15/09, sendo nesta última medição significativamente inferior às folhas controlo 
(em ambas as condições hídricas), podendo este parâmetro estar diretamente relacionado 
com o aumento da espessura do parênquima clorofilino (lacunoso ou em paliçada), à 
densidade estomática ou do tecido foliar (Moutinho-Pereira, 2000), que na medição de 
setembro já correspondeu a folhas num estado mais avançado de desenvolvimento e daí as  
diferenças na densidade do tecido foliar (Patakas e Noitsakis, 1997).  

A aplicação da CB permitiu um maior desenvolvimento da área foliar estimada (mais 
23%), do vigor (mais 12%), do peso total por videira (mais 12%) e do peso seco total por 
videira (mais 23%) relativamente às videiras controlo em situação de défice hídrico, 
parecendo só não ter ajudado ao nível do comprimento dos lançamentos e revelando assim 
uma ação benéfica da aplicação do tratamento no desenvolvimento vegetativo das videiras. 
Pelo contrário, Moutinho-Pereira (2000) e Macedo (2010) não encontraram diferenças 
significativas a este nível nos seus estudos em videira. Este desenvolvimento e apesar das 
limitações estomáticas sentidas com valores de A inferiores às controlo, as videiras com CB 
e em stresse hídrico apresentaram concentrações de açúcares solúveis superiores às não 
tratadas (valores significativamente superiores na medição de 01/08), indiciando medidas de 
ajustamento osmótico por parte das videiras e que não comprometeram o desenvolvimento 
em situação de stresse. Uma área significativamente menor dos vasos xilémicos das 
videiras tratadas e em stresse hídrico, pode contribuir para o controlo do fluxo de água e 
para a diminuição da vulnerabilidade de embolismo no xilema (Lovisolo e Shubert, 1998), 
sendo mais um contributo para a minimização do impacto do stresse hídrico no 
desenvolvimento vegetativo das videiras.  

Caulino 

�138



Capítulo IV. Discussão de resultados 
�

 A aplicação foliar do caulino (K) implementa uma camada de argila esbranquiçada 
nas folhas (figura II-6), que reflete a radiação ultravioleta potencialmente perigosa e a 
radiação infravermelha, transmitindo a radiação fotossintética ativa (Glenn e Puterka, 2005). 
Este efeito permite um arrefecimento da folha, uma vez que a intensidade luminosa é 
reduzida. O tratamento com K não evidenciou uma influência muito significativa na 
temperatura foliar, uma vez que a sua aplicação não demonstrou um arrefecimento 
substancial das folhas. Contrariamente a outros estudos em macieira (Glenn et al., 2001), 
citrinos (Jifon e Syvertsen, 2003) ou mesmo em videira (Macedo, 2010; Glenn et al., 2012), 
o K não teve uma ação tão forte neste parâmetro como seria esperado inicialmente, 
verificando-se de um modo geral valores muito próximos e em alguns casos até ligeiramente 
superiores às videiras controlo. Nas videiras sujeitas a stresse hídrico, apenas no dia 1 de 
agosto, nas tratadas com caulino a 3% é que se verificou um decréscimo da temperatura 
foliar de cerca de um 1ºC, já com caulino a 6% verificou-se um aumento relativamente às 
controlo. 

 O estado hídrico das videiras tem um impacto maior na fisiologia destas do que a 
aplicação de K, de acordo com as diferenças significativas verificadas em quase todos os 
parâmetros analisados neste estudo. Resultados semelhantes foram obtidos por Shellie e 
Glenn (2008) e Glenn et al. (2010) que demonstraram a importância do bom estado hídrico 
no desenvolvimento das plantas. Os valores de RWC são superiores a 90%, o que aponta 
para uma desidratação moderada dos tecidos foliares (Moutinho-Pereira, 2000), muito 
próxima entre tratamentos e com diferenças significativas na origem de variação tratamento  
aplicado na medição de 01/08, onde é o controlo que evidencia valores superiores em 
ambos os estados hídricos. O K nas folhas não favoreceu as trocas gasosas, pelos menos 
numa fase inicial, pois os valores de gs, E e de  A são menores nas videiras tratadas. Apesar 
da menor E, a razão Ci/Ca é quase sempre inferior nas videiras tratadas, apontando para 
maiores limitações estomáticas nas folhas e com A/gs melhor nas videiras com tratamento. 
Numa fase avançada do verão, as videiras tratadas com caulino a 3% e sujeitas a stresse 
hídrico, apresentam aumentos nas trocas gasosas na ordem dos 7% do valor de gs, 10% no 
de E e 48% no de A, sugerindo um efeito benéfico. Por outro lado, nas videiras tratadas com 
caulino a 6% e em stresse hídrico verificou-se um decréscimo de 61% no valor de gs, 56% 
no de E e 41% no de A, apresentando diferenças significativas no fator tratamento. Glenn et 
al. (2010) verificaram uma tendência para o tratamento com K reduzir os valores de gs ao 
longo do Verão, muito provavelmente como resultado do feedback negativo do baixo 
potencial hídrico da planta. O fecho dos estomas é o primeiro mecanismo da videira para 
manter a turgescência celular em situação de stresse hídrico (Shellie e Glenn, 2008) e a 
redução da gs é o mecanismo chave para a eficiência intrínseca do uso de água (Bacon, 
2004). Quanto à razão entre a concentração de CO2 nos espaços intercelulares e na 
atmosfera (Ci/Ca) as videiras tratadas com K e em stresse hídrico apresentam valores 
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inferiores às videiras em conforto hídrico. Cantore (2009) nos seus estudos em tomateiro 
verificou resultados semelhantes de redução de gs e E e em nogueira e amendoeira, Rosati 
(2006) observou a redução da Amax mas não causada pela gs, uma vez que o K não 
influenciou o seu valor. Correia et al. (2014) constataram que o K teve um efeito benéfico 
nas trocas gasosas, tendo verificado um aumento no valor de E que associado a uma 
elevada gs pode ter contribuído para uma menor temperatura foliar, maior taxa fotossintética 
e eficiência intrínseca do uso de água. Em Polianthes tuberosa (Moftah e Al-Humaid, 2005) 
a aplicação de K aumentou o valor de A e gs, mas teve uma ação contrária na E nas plantas 
em condições de défice de água, já a A/gs foi significativamente superior nas plantas 
tratadas quando comparadas ao controlo, provavelmente devido ao aumento da reflexão da 
radiação incidente provocada pelo K presente nas folhas.  
 A razão Fv/Fm é um parâmetro utilizado para estimar os danos provocados pela 
fotoinibição da fotossíntese (Misra et al., 2012) e quanto maiores forem os danos no PSII, 
menor será o valor de Fv/Fm. Neste estudo, em situação de stresse hídrico o K apresenta um 
efeito benéfico, uma vez que em quase todas medições as videiras tratadas evidenciam 
valores superiores às controlo (exceção às primeiras medições). A aplicação do K parece 
ajudar o aparelho fotossintético, dado o valor de ΦPSII registado ser superior às videira 

controlo em stresse hídrico, ressalvando a situação de 15/09 em que nas videiras tratadas 
com caulino a 3% o valor decresce em quase 50% relativamente ao respetivo controlo 
(diferenças não significativas). Attia (2009) verificou nos seus estudos com a cultivar Cot que 
as videiras em stresse mas tratadas com caulino, apresentavam valores similares de ΦPSII 

às videiras que não apresentavam limitações na disponibilidade de água. 
 Também na concentração de clorofilas a aplicação de K denota um efeito protetor, 
pois as videiras tratadas evidenciam concentrações superiores às controlo. O caulino a 3% 
apresenta valores superiores na medição de agosto e o caulino a 6% nas de setembro. A 
interação entre a aplicação de tratamento e o estado hídrico da planta apresenta diferenças 
significativas na medição de 01/08, apresentando contudo um comportamento diferente, 
uma vez que nas videiras em conforto hídrico, as videiras sem tratamento evidenciam 
concentrações de clorofilas superiores na maioria das medições.  A análise por unidades de 
SPAD, veio de modo geral confirmar os resultados das clorofilas a e b apresentados pelo 
método bioquímico, apresentando a mesma tendência. Moftah e Al-Humaid (2005) em 
Polianthes tuberosa mostraram que o tratamento com K aumentou significativamente a 
concentração de clorofilas em plantas sujeitas a stresse hídrico, em comparação com 
plantas sem limitações de água. A mesma tendência foi auferida por Denaxa et al. (2012) 
nos seus estudos em oliveira, onde foram obtidos teores superiores de clorofilas, tanto 
durante como após o stresse hídrico de que padeciam. Reduzindo o stresse térmico e 
mantendo sustentável o teor de água na folha, a planta pode aumentar a síntese de 
clorofilas e consequentemente o aumento da concentração na folha (Moftah e Al-Humaid, 
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2005). Relativamente à concentração de carotenoides, a aplicação de K em videiras sujeitas 
a stresse hídrico apresentam valores superiores comparativamente às controlo e e nas 
videiras em conforto hídrico a tendência inverte e as tratadas apresentam concentrações 
inferiores (diferenças significativas no fator interação entre o estado hídrico e o tratamento 
na medição de 01/08). Estes pigmentos são particularmente importantes para a captação de 
energia luminosa, exercendo um papel importante na dissipação do excesso de energia 
luminosa que chega aos centros de reação, sobretudo do PSII (Osório, 1994 cit. Macedo, 
2010). Assim os resultados verificados em 2011 neste estudo, denotam uma menor oxidação 
das moléculas de clorofila nas videiras com restrições hídricas e com aplicação de K, dada a 
concentração superior em carotenoides, melhor Fv/Fm e ΦPSII verificados nestas videiras. 

Também Macedo (2010) nos estudos de campo em Touriga Nacional constatou um aumento 
da concentração de carotenoides na ordem dos 32%, numa medição realizada em 
setembro, numa fase mais avançada de maturação das folhas. 

 Toumi et al. (2008) sugerem que a composição lipídica pode ter um impacto na 
tolerância em geral da planta ao stresse que vai aumentando de intensidade ao longo do 
verão, tal como as condições verificadas neste estudo. As plantas tratadas com caulino a 
6% evidenciaram uma menor produção de CFT, destacando-se assim a ação protetora 
deste tratamento em condições de défice hídrico, dado as condições adversas 
desencadearem a síntese de compostos fenólicos e a sua translocação no floema 
resultando assim em danos a nível fisiológico e bioquímico (Dinis et al., 2014). O caulino a 
3% apresenta um comportamento diferente, com valores mais elevados na medição de 
01/08 e diminuindo na medição de 15/09 onde são as videiras controlo que apresentam 
concentrações superiores de CFT (diferenças significativas ao nível do tratamento). Nas 
videiras em conforto hídrico as controlo apresentam valores superiores na medição de 
agosto (diferenças significativas na interação entre tratamento e estado hídrico), diminuindo 
na medição de setembro, onde o caulino a 6% apresenta valores inferiores e o caulino a 3% 
superiores. Verifica-se que o K, especialmente numa concentração superior, ajudou as 
videiras a amenizar os efeitos do stresse oxidativo ao longo do período mais crítico. Macedo 
(2010) constatou também uma maior produção destes compostos durante o período da 
tarde, onde as condições são mais adversas. Outro indicador da presença e intensidade do 
stresse oxidativo das videiras é a concentração de TBARS nos tecidos foliares. O caulino a 
6% nas videiras sujeitas a stresse hídrico é o tratamento que apresenta menor concentração 
de TBARS na medição de 01/08, verificando-se contudo um aumento na medição de 
setembro. O caulino a 3% tem um comportamento diferente, com uma concentração 
ligeiramente superior na medição de agosto, diminuindo para a de setembro, onde é o 
tratamento com concentração mais baixa de todos os tratamentos (diferenças significativas 
ao nível do tratamento). Nas videiras em conforto hídrico a aplicação de caulino a 6% é o 
que evidencia menores concentrações de TBARS em ambas as medições, o que denota 
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uma ação mitigadora acentuada do stresse oxidativo em condições onde a água não é 
limitação. A percentagem de perda de eletrólitos calculada permite uma análise à integridade 
das membranas citoplasmáticas, uma vez que a presença de radicais livres fortemente 
oxidantes pode levar à peroxidação lipídica, danificando as membranas entre outras 
estruturas. Na medição de 01/08 o caulino a 3% apresenta percentagens inferiores de perda 
de eletrólitos em situação de stresse hídrico e percentagens maiores em conforto hídrico 
(diferenças significativas na interação entre o tratamento e o estado hídrico). Na medição de 
15/09 verifica-se um decréscimo generalizado nas perdas de eletrólitos, destacando-se o 
caulino a 6% em ambos os estados hídricos com percentagens superiores aos restantes 
tratamentos.  

 Em termos histológicos a aplicação de caulino beneficiou o desenvolvimento dos 
tecidos foliares, uma vez que apresentam espessuras superiores ao controlo em todas as 
estruturas (epiderme superior+cutícula, parênquima clorofilino em paliçada, parênquima 
clorofilino lacunoso, epiderme inferior+cutícula, mesófilo e lâmina total), independentemente 
do estado hídrico das videiras. O caulino a 3% nas videiras sujeitas a stresse hídrico foi o 
tratamento que evidenciou espessuras superiores e o caulino 6% nas videiras em conforto 
hídrico. O parênquima clorofilino em paliçada, essencial à realização da fotossíntese, 
apresenta diferenças muito significativas ao nível do estado hídrico, verificando-se 
espessuras maiores nas videiras em stresse hídrico.  Este facto e apesar das limitações 
estomáticas sentidas nas videiras em stresse hídrico terá permitido uma maior produção de 
açúcares solúveis neste grupo de videiras e uma menor concentração de amido, ocorrendo 
assim maior translocação de compostos orgânicos, podendo estes atuar como 
osmoprotetores e servindo de fontes de carbono durante a fase de desenvolvimento 
(Chaves et al., 2002). A concentração de amido também foi apontada por Ally et al. (2010) 
como um metabolito fotoprotetor que reduz os danos induzidos pelo excesso de radiação 
em macieira, contudo, neste estudo verifica-se que o conteúdo em amido em videiras em 
stresse hídrico e tratadas com caulino é menor do que nas videiras controlo. A relação entre 
os conteúdos de açúcares solúveis e amido pode mudar em resposta às condições de 
stresse estival e o seu impacto na planta, logo o aumento dos açúcares terá como objetivo 
principal a manutenção da atividade metabólica (Bacelar et al., 2006; Dinis et al., 2014). 
Diretamente relacionado com o aumento da espessura das folhas, estão os valores de LMA 
superiores que se verificaram nas folhas tratadas com caulino. Contudo, nas medições de 
15/09 são as videiras controlo a apresentar valores superiores de LMA, entrando também 
em linha de conta o estado de maturação e desenvolvimento das folhas desta altura 
(Moutinho-Pereira, 2000). 

A área e o perímetro dos vasos xilémicos relacionam-se com o controlo do fluxo de 
água, a diminuição da vulnerabilidade dos mesmos e a possível ocorrência de embolismo, o 
que pode ser atribuído a menores limitações provocadas pela falta de água (Lovisolo e 
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Shubert, 1998). O caulino evidenciou assim uma ação benéfica no desenvolvimento dos 
vasos xilémicos, uma vez que neste ensaio o tratamento (independentemente da 
concentração) aumentou significativamente o diâmetro e consequentemente a área e o 
perímetro dos vasos xilémicos, o que pode significar uma menor limitação e custos 
provocados pela menor disponibilidade de água nas folhas das videiras. 

No que concerne aos parâmetros analisados no desenvolvimento vegetativo das 
videiras verificou-que a condição hídrica mais uma vez foi determinante no melhor e maior 
desenvolvimento das videiras (como as diferenças altamente significativas no fator estado 
hídrico comprovaram). O caulino a 3% apresentou videiras com lançamentos mais 
compridos que o controlo e que o caulino a 6% (tratamento com os valores menores), a área 
foliar estimada foi superior em 36% no caulino a 3% e 17% no caulino a 6%. A maior área 
foliar associada a uma maior espessura do parênquima clorofilino em paliçada podem ter 
explicado o aumento na produtividade, uma vez que os valores registados de gs e A foram 
na maioria das medições menores nas videiras tratadas com caulino do que nas controlo. Já 
Glenn e Puterka (2005) na sua revisão apontaram a capacidade refletora do caulino 
reduzindo o stresse térmico, como o principal fator no aumento da fotossíntese, do tamanho 
do fruto e da produtividade. Em termos de peso por videira e peso seco (diferenças muito 
significativas ao nível do tratamento) as videiras tratadas com caulino apresentaram valores 
superiores ao controlo em ambos os estados hídricos. Nos estudos em vinha de Glenn et al. 
(2010) a aplicação de caulino não teve impacto significativo na produção e Cooley et al. 
(2004 citado por Glenn et al., 2010) reportou uma redução de 17% na área foliar estimada e 
40% no crescimento da parte aérea das videiras cv Cabernet Sauvignon, resultados estes 
contrários aos verificados neste ensaio. Borati et al. (2014) observaram nos seus estudos 
em tomateiro e em situações de salinidade diferentes, que a aplicação de caulino resultou 
num aumento da produtividade comercial (média dos três anos) de cerca de 23% (5 dS m-1) 
e 34% (10 dS m-1), dependendo das condições da condutividade elétrica da água. 

Silício 

 O micronutriente silício foi associado ao potássio (Si-K) neste estudo dado não ser 
frequente a sua ocorrência isoladamente enquanto elemento. Ao ser pulverizada a sua 
solução nas folhas das videiras, estas não apresentaram quaisquer partículas visíveis nas 
folhas (figura II-6) pelo que, e tal como para o ácido salicílico, não foi expectável uma 
capacidade refletora de parte da radiação incidente, como para a calda bordalesa ou o 
caulino. 

 Dadas as condições de temperatura, irradiância luminosa que se fazem sentir na 
RDD e que marcaram também este estudo, a temperatura que se faz sentir nas folhas pode 
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ser um fator limitante em termos fisiológicos. O silício apenas apresentou diferenças 
altamente significativas na temperatura foliar na última medição realizada a 22 de setembro 
e verificando-se um decréscimo na ordem dos 2ºC nas videiras sujeitas a stresse hídrico. 
Nas restantes datas e independentemente do estado hídrico das videiras, as temperaturas 
foram sempre similares entre tratamentos. 

 Nas trocas gasosas, quase todas as medições e parâmetros analisados 
evidenciaram diferenças significativas no fator de variação estado hídrico, com as videiras 
em conforto hídrico a apresentarem valores superiores às em stresse hídrico. Nas videiras 
tratadas com silício  e sujeitas a stresse hídrico verificaram-se melhores valores para as 
trocas gasosas nas datas de 8 e 15 de setembro, com a gs, E e A superiores às videiras 
controlo. Em conforto hídrico, apenas a 01/08 o silício apresentou valores de gs, E e A 
superiores às videiras controlo. Gong et al. (2005) em plantas de trigo também sujeitas a 
stresse hídrico verificaram que A e gs decresceram acentuadamente com a limitação de 
água, contudo nas plantas tratadas com silício esse decréscimo foi menor que nas não-
tratadas, tendo concluído que esta diferença se deveu a limitações não-estomáticas. Em 
estudos realizados em arroz, demonstrou-se que a aplicação do silício em condições de 
stresse salino levou ao aumento da condutância estomática (Gong et al., 2005), situação 
que se pode ter também verificado neste estudo numa fase mais avançada do ciclo 
vegetativo. A razão Ci/Ca foi menor nas plantas tratadas com silício e sujeitas a stresse 
hídrico na maioria das medições, exceto a 01/08 e 08/09. Na última medição a 22/09 a 
interação entre o estado hídrico e o tratamento apresentou diferenças significativas, 
verificando-se uma menor razão Ci/Ca nas videiras tratadas com silício e sujeitas a stresse 
hídrico, muito devido ao encerramento dos estomas (baixo gs). Os valores menores de A/gs 
estão de um modo geral em concordância com maior gs e A e perdas de água por 
transpiração. Chen et al. (2011) nos seus estudos demonstraram que a resistência induzida 
pelo silício não estava diretamente relacionada com o estado hídrico das folhas, o que pode 
explicar o facto de o RWC nas videiras tratadas ser inferior às controlo em situação de 
stresse hídrico. Em estudos com trigo, Gong et al. (2003) verificaram que o silício não 
provocou alterações no RWC e no potencial hídrico nas plantas que não estão sujeitas a 
limitações na disponibilidade hídrica, mas em stresse verificou-se um decréscimo nestes 
parâmetros, mais acentuado ainda na ausência da aplicação de silício. Bybordi (2015) 
constatou a ação benéfica do silício em plantas de trigo sujeitas a stresse salino, que 
apresentavam melhores valores de RWC.  

 A razão Fv/Fm tem sido utilizada para detetar eventuais problemas que possam surgir 
no aparelho fotossintético (Pei et al., 2009) e de acordo com este estudo verificaram-se 
valores inferiores ao controlo coincidentes com as datas de maiores limitações estomáticas 
neste grupo de videiras. Comportamento semelhante constou-se com a ΦPSII, 

apresentando valores superiores nas videiras tratadas nas mesmas datas referidas 
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anteriormente, o que consolidou a ideia de menores limitações/danos nos aparelhos 
fotossintéticos nesta fase mais avançada do ciclo. De acordo com Ribeiro et al. (2004) as 
alterações da Fv/Fm resultaram de alterações nos valores de NPQ, apesar de os valores de 
NPQ nas videiras com silício e sujeitas a stresse hídrico terem sido sempre superiores ao 
respetivo controlo. 

 A contrariar a ação protetora dos restantes tratamentos deste estudo na preservação 
e diminuição da oxidação das clorofilas, o silício apresentou concentrações destes 
pigmentos inferiores ao respetivo controlo em situação de stresse hídrico. Mesmo em 
conforto hídrico, o silício só apresentou concentrações superiores de clorofila a por unidade 
de área na medição de 01/08. A análise por unidades de SPAD, veio de modo geral 
confirmar os resultados das clorofilas a e b apresentados pelo método bioquímico, com 
algumas oscilações nas videiras em conforto hídrico. Gong et al. (2005) também verificaram 
uma diminuição significativa na concentração de pigmentos fotossintéticos e proteínas 
solúveis devido ao stresse hídrico, tendo contudo constatado que na presença de silício este 
decréscimo foi claramente menor que na sua ausência, indiciando que a sua aplicação 
poderia diminuir a decomposição dos pigmentos fotossintéticos e proteínas das plantas de 
trigo em stresse hídrico. A concentração de carotenoides foi inferior nas videiras tratadas 
com silício e sujeitas a stresse hídrico. Em conforto hídrico só na medição de 01/08 e por 
unidade de área é que o valor foi maior que o controlo.  

  A produção de CFT poderá minimizar os efeitos do stresse hídrico e até dos stresse 
térmico, luminoso e hídrico combinados, aliviando também os efeitos do stresse oxidativo a 
que a videira fica também sujeita. Já se verificou que o silício não teve uma ação protetora 
das clorofilas, estando estas mais expostas à oxidação, pelo que a produção destes 
compostos teria um efeito benéfico. O que se constatou foi que na medição de 01/08 as 
videiras sujeitas a stresse hídrico e tratadas com silício apresentaram valores superiores de 
CFT, mas na medição de setembro esse valor decresceu na generalidade e tornou-se menor 
ainda que nas controlo. A melhoria das trocas gasosas e da integridade do aparelho 
fotossintético (melhor Fv/Fm) verificado nas medições de setembro poderiam justificar este 
decréscimo da produção de CFT, pois a folha recuperou em termos fisiológicos. Outro dado 
essencial foi a concentração de TBARS, que apresentaram o mesmo comportamento que os 
CFT, com valores superiores nas folhas em stresse hídrico e com aplicação de silício na 
medição de agosto e menores concentrações deste tratamento na medição de setembro. 
Em plantas de trigo constatou-se uma diminuição dos TBARS na presença de silício, 
relativamente às controlo em stresse (Gong et al., 2008) e a concentração de peróxido de 
hidrogénio nas folhas (H2O2) e de malondialdeído (MDA), bem como a percentagem de 
perda de eletrólitos eram reduzidas, sugerindo assim que a adição de silício diminuía a 
peroxidação lipídica das plantas de trigo em stresse hídrico (Pei et al., 2010). Soylemezoglu 
et al. (2009) em videira verificaram uma diminuição na concentração de H2O2 e da 
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peroxidação lipídica, presumivelmente e de acordo com os autores, devido ao aumento da 
atividade enzimática antioxidante quando em stresse salino e/ou excesso de boro no solo. A 
percentagem de perda de eletrólitos foi superior nas videiras com silício e sujeitas a stresse 
hídrico em ambas as medições (agosto e setembro), verificando-se contudo um decréscimo 
da primeira para a segunda medição. Este parâmetro prendeu-se com a integridade das 
membranas citoplasmáticas e a intensidade da peroxidação lipídica, pelo que veio ao 
encontro do que se já foi verificado anteriormente em que o silício poderá ter um efeito 
mitigador numa fase mais avançada do ciclo vegetativo e quando as limitações estomáticas 
e não estomáticas são menores. 

No que toca à analise histológica, o silício foi o único tratamento que apresentou 
tecidos foliares com uma espessura inferior ao controlo nas videiras sujeitas a stresse 
hídrico, denotando uma limitação no desenvolvimento foliar devido à condição hídrica. Estes 
resultados diferiram dos registados por Gong et al. (2003) em que as folhas das plantas de 
trigo tratadas com silício e sujeitas a stresse hídrico apresentavam uma maior espessura em 
relação às não tratadas, o que poderia ter um efeito benéfico na redução das perdas de 
água por transpiração. Relativamente à concentração de ceras cuticulares foliares, o silício 
parece ter facilitado o desenvolvimento de uma camada espessa pois os valores são 
superiores a todos os outros tratamentos (diferenças não significativas), apesar de em 
termos de análise histológica não se ter verificado um valor de espessamento superior na 
epiderme das folhas tratadas com silício. Já no caso das videiras em conforto hídrico, as 
folhas com aplicação de silício apresentaram espessuras superiores às controlo em todos 
tecidos, com a exceção apenas da epiderme inferior e cutícula. Quanto ao LMA verificou-se 
um ligeiro aumento da medição de 01/08 para a medição de 15/09, em todos os 
tratamentos. Nas videiras sujeitas a stresse hídrico foram as videiras com aplicação de 
silício que apresentam valores superiores, contrariamente à medição de setembro onde 
foram as não tratadas a evidenciar valores superiores de LMA. Nas videiras em conforto 
hídrico a tendência manteve-se nas duas medições e foram as tratadas a evidenciar valores 
de LMA superiores. Neste estudo, a densidade do tecido foliar terá contribuído mais para 
estes valores do que a espessura dos tecidos, uma vez que o silício não apresentou valores  
histológicos superiores ao nível da espessura dos tecidos foliares. Por outro lado, a 
concentração de açúcares solúveis presentes nas folhas estão correlacionados com as 
menores limitações estomáticas e consequentemente maior atividade fotossintética do que 
com os tecidos foliares, pois apenas na segunda medição realizada a 15/09 os açúcares 
mostraram maior concentração relativamente ao controlo, em ambos os estados hídricos 
(diferenças significativas). Pei et al. (2010) verificaram uma redução de açúcares solúveis 
em consequência da constrição hídrica, mas a aplicação de silício permitiu um aumento da 
concentração dos açúcares solúveis. Pelo contrário, em estudos com Solanum tuberosum L. 
Crisciol et al. (2009) constataram a diminuição de açúcares solúveis (assim como de 
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proteínas solúveis) nas plantas em stresse hídrico e com aplicação de silício. A 
concentração de amido apresenta valores muito semelhantes em todos os tratamentos e em 
ambas as medições, verificando-se apenas diferenças significativas ao nível do estado 
hídrico (na primeira medição a concentração de amido nas videiras em stresse hídrico e na 
segunda medição nas videiras em conforto hídrico). No que concerne aos vasos xilémicos, a 
redução do seu desenvolvimento devido ao stresse hídrico moderado pode ter contribuirdo 
para o controlo do fluxo de água e para a diminuição da vulnerabilidade da ocorrência de 
embolismo no xilema (Lovisolo e Shubert, 1998), constatando-se que o silício não conferiu 
vantagem às videiras nesta situação, uma vez que apresentaram valores de área e 
perímetro dos vasos xilémicos significativamente inferiores às controlo (sujeitas a stresse 
hídrico). 
 O desenvolvimento vegetativo das videiras foi fortemente influenciado pela condição 
hídrica, como se comprovou pelas diferenças altamente significativas entre os dois estados 
hídricos, verificando-se um desenvolvimento superior nas videiras em conforto hídrico. O 
silício não se mostrou muito eficaz no desenvolvimento vegetativo das videiras, nos 
parâmetros comprimento médio dos lançamentos, vigor e peso fresco por videira 
especialmente nas sujeitas a stresse hídrico. A área foliar estimada e o peso seco 
apresentaram diferenças significativas também ao nível da aplicação de silício e da 
interação entre o estado hídrico e o tratamento, sendo que as videiras tratadas 
apresentaram menores valores quando sujeitas a stresse hídrico em relação ao controlo e 
comportamento inverso quando em conforto hídrico. Tal como neste estudo, Gong et al. 
(2003) em trigo verificaram um aumento significativo na área foliar das plantas tratadas com 
silício com boa disponibilidade hídrica nas sujeitas a stresse hídrico apresentavam valores 
superiores às do respetivo controlo e semelhantes às do controlo em conforto hídrico. 
Crusciol et al. (2009) verificaram também uma diminuição da inclinação dos caules dos 
lançamentos, um aumento do peso médio (fresco e seso), bem como do rendimento da 
planta de Solanum tuberosum L., especialmente em situação de stresse hídrico. O silício 
teve um papel primordial no crescimento e rendimento/produção em plantas de trigo sujeitas 
a stresse salino (Bybordy et al., 2015) e sujeitas a stresse hídrico, em consequência do 
alívio dos danos oxidativos e da regulação da atividade enzimática antioxidante por parte do 
tratamento (Gong et al., 2008). 

Ensaio de 2012 - Calda bordalesa e Caulino 

 No segundo ano de ensaio (2012) foram aplicadas apenas duas substâncias, a calda 
bordalesa (CB) e o caulino à concentração de 5% (K5), dado terem apresentado resultados 
positivos no primeiro ano de ensaio. 
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 Analisando a temperatura contabilizada à superfície das folhas verificou-se a mesma 
tendência do ano de 2011, em que a ação do caulino e da calda bordalesa não foi muito 
acentuada.  Destacou-se a primeira medição a 02/08 onde a interação do estado hídrico e a 
aplicação de tratamento apresentaram diferenças muito significativas, evidenciando as 
videiras tratadas com calda bordalesa e em stresse hídrico temperaturas inferiores aos 
restantes tratamentos e mesmo às videiras em conforto hídrico. Também o fator de variação 
estado hídrico apresentou diferenças significativas, muito devido à calda bordalesa nas 
videiras em stresse hídrico. Nas restantes medições, apesar de se terem verificado algumas 
diferenças significativas no estado hídrico e na interação entre o estado hídrico e a 
aplicação de tratamento, as temperaturas apresentaram valores muito próximos entre 
tratamentos. O caulino aplicado às videiras sujeitas a stresse hídrico não revelou uma 
diminuição da temperatura da folha, exibindo os valores mais elevados em algumas das 
medições e distanciando-se do estudo de Macedo (2010) em que se verificou um maior 
poder refletor das folhas de videira tratadas com caulino, com consequente diminuição da 
temperatura ainda que reduzida.  

 Neste ensaio introduziu-se uma variação nas medições realizadas às trocas 
gasosas, tendo-se efetuado duas medições por dia, uma no período da manhã e a outra no 
período da tarde de modo a analisar a variação do comportamento da videira ao longo do 
dia. Constatou-se uma maior produção de fotoassimilados na parte da manhã, dado no 
período da tarde as videiras não conseguirem extrair água suficiente para compensar as 
perdas por transpiração, uma vez que o poder evaporativo do ar é maior (temperatura e 
irradiância luminosas mais intensas), ocorrendo limitações maiores a esse nível (Moutinho-
Pereira, 2000; Dinis et al., 2014). Nas videiras sujeitas a stresse hídrico, a aplicação de 
calda bordalesa favoreceu a A, uma vez que se verificaram valores superiores em 
praticamente todas as medições, apesar de maiores limitações estomáticas. As plantas com 
aplicação de tratamentos evidenciaram gs inferiores às controlo (exceção à primeira 
medição realizada no período da manhã onde foram as tratadas a manifestar valores 
superiores), favorecendo assim a fotossíntese mas não as trocas gasosas neste grupo de 
videiras. As videiras com aplicação de caulino e sujeitas a stresse hídrico apresentaram 
fortes limitações estomáticas, com gs inferiores e acentuando-se essa diferença em relação 
aos outros tratamentos nas medições realizadas no período da tarde. Contrabalançando 
este efeito, as videiras com os tratamentos e sujeitas a stresse hídrico apresentaram 
melhores valores de A/gs e menor razão Ci/Ca.  

 Analisando as diferenças entre as videiras em stresse hídrico e em conforto hídrico 
verificou-se que em praticamente todas as medições e parâmetros as diferenças estatísticas 
são altamente significativas, com valores bastante superiores nas videiras com 
disponibilidade hídrica. Nestas condições a aplicação de caulino demonstrou uma ação mais 
eficaz nas folhas das videiras, pois A foi superior em todas as medições (exceto a última do 
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período da tarde). Esta facto esteve relacionado com a maior taxa de gs verificada neste 
grupo de videiras, assim como menores limitações estomáticas das folhas. 

 As videiras controlo e sujeitas a stresse hídrico (principalmente) apresentaram 
menores limitações estomáticas, mas maiores danos no fotossistema II, como se constatou 
pela menor razão Fv/Fm e ΦPSII registados nestas videiras (maioria destas diferenças são 

estatisticamente significativas) o que levou a perdas de eficiência quântica, não estando a 
energia luminosa a ser devidamente aproveitada para a fotossíntese (Magalhães, 2008). 
Outro fator de eficiência do PSII é o qP, que mais uma vez apresentou valores inferiores nas 
videiras controlo (a aplicação de tratamento apenas apresentou diferenças muito 
significativas para a calda bordalesa na medição de 02/08) e que quantifica a fração de 
centros de reação do PSII abertos e capazes de fotossintetizar (Baker, 2008). Quanto às 
perdas de energia absorvida através da dissipação térmica (NPQ) foram maioritariamente 
superiores também nas videiras controlo, pelo que o menor NPQ e maior razão Fv/Fm nas 
videiras com aplicação dos tratamentos apontaram para uma menor necessidade de 
proteger o PSII contra possíveis danos oxidativos (Juneau et al., 2005), pelo que as 
substâncias aplicadas parecem ter indiciado um papel importante nessa proteção ao PSII. 

 Foram medidas as concentrações de TBARS e tal como no ano anterior parece ter 
existido uma melhoria a longo prazo da peroxidação lipídica, devido à aplicação da calda 
bordalesa nas videiras sujeitas a stresse hídrico, uma vez que estas apresentaram 
concentrações inferiores de TBARS comparativamente às controlo. Já o caulino a 5% foi o 
tratamento que evidenciou concentrações de TBARS superiores nas videiras sujeitas a 
stresse hídrico (diferenças altamente significativas ao nível do tratamento) na medição de 
02/08, verificando-se um decréscimo na sua concentração na medição de 07/09, onde o 
controlo foi o mais afetado. Em conforto hídrico o tratamento parece ter tido uma ação mais 
benéfica, pois apresentou sempre concentrações inferiores ao controlo, também diminuindo 
de uma medição para a outra. Por outro lado, as percentagens obtidas na perda de 
eletrólitos podem estar relacionadas com a aplicação do tratamento em si, devido à 
presença de restícios de partículas e inflacionando um pouco os reais valores. 

 Verificou-se uma diminuição da concentração de pigmentos fotossintéticos nas 
videiras tratadas com calda bordalesa e o aumento da concentração de carotenoides. Esta 
divergência relativamente ao ensaio anterior poderá ter estado relacionada com valores de 
radiação incidente superiores em 2012, influenciando diretamente a concentração de 
pigmentos fotossintéticos e de carotenoides. Tal como em Moutinho-Pereira et al. (2001), 
verificou-se uma degradação da clorofila a e b menos acentuada nas videiras tratadas com 
calda bordalesa. Macedo (2010) verificou diferenças significativas no teor de clorofila a 
relativamente ao controlo, calculando aumentos superiores a 30% nas duas medições do 
seu estudo. Já a concentração de  clorofila b apenas evidenciou diferenças significativas na 
primeira medição (julho) com as videiras tratadas a incrementar em mais de 40% a 
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concentração destes pigmentos, mas com o passar do verão e numa segunda medição 
(setembro) o comportamento foi semelhante em todas as videiras. Em estudos similares 
Moutinho-Pereira et al. (2001) também verificaram um aumento da concentração de 
carotenoides aquando da aplicação de calda bordalesa nas videiras. O mesmo 
comportamento foi analisado por Macedo (2010), que numa segunda medição (setembro) 
obteve teores significativamente superiores nas videiras tratadas com calda bordalesa. O 
ano de 2012 trouxe resultados bastante dispares aos de 2011, tendo-se verificado uma 
diminuição dos pigmentos fotossintéticos nas videiras tratadas com caulino a 5%. Esta 
divergência poderá ter estado relacionada com a radiação incidente superior em 2012, 
influenciando diretamente a concentração de pigmentos fotossintéticos, como referido 
anteriormente. 
 As medições neste ensaio (2012) reportaram para o início da fase de maturação do 
ciclo vegetativo da videira, verificando-se concentrações de açúcares solúveis (por unidade 
de área foliar) muito superiores na primeira medição (02/08) relativamente à medição de 
setembro. Nesta fase, a videira estaria no máximo do seu crescimento e desenvolvimento 
dos órgãos vegetativos, pelo que a produção de açúcares solúveis seria canalizada 
principalmente para estes órgão, iniciando-se depois o pintor e a prioridade passou para o 
bago. Apesar de não serem estatisticamente significativas, as diferenças entre as videiras 
sujeitas a stresse hídrico e as em conforto hídrico revelaram concentrações superiores nas 
primeiras, o que poderá ter sugerido também um ajustamento osmótico das células, uma 
vez que a taxa A foi inferior nesta data neste grupo de videiras. Na medição de setembro 
verificaram-se diferenças muito significativas no fator de variação interação entre o estado 
hídrico e o tratamento, sendo que em situação de stresse hídrico as videiras com calda 
bordalesa apresentaram as concentrações mais baixas e em conforto hídrico foram as que 
apresentaram concentrações superiores. Quanto à concentração de amido nas folhas, na 
medição de agosto verificaram-se diferenças significativas na interação entre o estado 
hídrico e o tratamento, sendo que a aplicação de calda bordalesa em situação de stresse 
hídrico apresentou as concentrações superiores e em conforto hídrico as mais baixas dos 
três tratamentos. O caulino manifestou a situação inversa, com as videiras em stresse 
hídrico a apresentarem as concentrações mais baixas e em conforto hídrico as mais baixas 
dos tratamentos em estudo. Na segunda medição as concentrações decresceram bastante, 
apresentado as várias origem de variação diferenças estatisticamente significativas. As 
videiras controlo e independentemente do estado hídrico foram as que apresentam 
concentrações mais baixas de amido nos tecidos foliar. 
 Quanto à morfologia foliar apenas foi efetuado o LMA das folhas e não se 
constataram diferenças significativas em nenhum dos fatores de variação ou medições. 
Contudo, a aplicação dos tratamentos levou a um decréscimo do peso específico das folhas, 
ainda que o efeito sombreador destes não tenha sido muito intenso (Moutinho-Pereira, 

�150



Capítulo IV. Discussão de resultados 
�

2000). No desenvolvimento vegetativo das videiras e como seria expectável, o peso dos 
caules, tronco e raízes das videiras apresentaram diferenças altamente significativas na 
origem de variação estado hídrico, sendo as videiras em conforto hídrico as que 
evidenciaram pesos superiores às em stresse hídrico. A aplicação de caulino permitiu um 
maior desenvolvimento de entre os três tratamentos nas videiras sujeitas a stresse hídrico, 
com um aumento na ordem dos 60% do peso do caule, que curiosamente surtiu o efeito 
contrário nas videiras em conforto hídrico apresentando estas valores médios mais baixos 
(interação entre o estado hídrico e o tratamento com diferenças muito significativas). 

 A produção média obtida apresentou diferenças altamente significativas no fator de 
variação estado hídrico, com valores substancialmente superiores nas videiras em conforto 
hídrico. De salientar contudo, que nas videiras tratadas com caulino estes valores foram 
mais próximos que nos restantes tratamentos. O número médio de cachos foi semelhante 
em todos os tratamentos, independentemente do estado hídrico das videiras, destacando-se 
os 4 cachos das tratadas com caulino e sujeitas a stresse hídrico. O índice BRIX evidenciou 
diferenças altamente significativas para o fator  de variação estado hídrico, tendo as videiras 
em conforto hídrico valores superiores, com exceção à aplicação da calda bordalesa que foi 
ligeiramente inferior. Foi também este o tratamento com maior massa de sacarose/açúcares 
solúveis no bago. Os tratamentos terão ajudado à produção e translocação de açúcares 
solúveis para o bago, pois o controlo sujeito a stresse hídrico apresentou ˚BRIX menor. 

 Mais uma vez, e de acordo com a tendência registada no ensaio de 2011, a 
aplicação de calda bordalesa e especialmente de caulino, beneficiou as videiras sujeitas a 
stresse hídrico, permitindo um desenvolvimento vegetativo superior. 
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 1. Introdução teórica 

  

  Reconhecendo que a Educação é a chave para uma necessária mudança de 
mentalidades e atitudes na sociedade, em Dezembro de 2002 a Assembleia Geral das 
Nações Unidas aprovou, em sessão plenária, a Resolução 57/254, proclamando a Década 
das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS), para o 
período de 2005-2014, seguindo as recomendações apresentadas no mesmo ano, em 
Joanesburgo, na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Sustentável.  

 A Ciência e o ensino da Ciência tem um papel fulcral na educação para o 
Desenvolvimento Sustentável. O documento Science Education Europe: National Policies, 
Practices and Research (2011) reuniu em estudo, uma visão das políticas e estratégias 
adotadas nos vários países da Europa, para melhorar e desenvolver o ensino e 
aprendizagem da Ciências nos vários sistemas de educação atuais. 

 De acordo com este estudo, o fortalecimento da educação em Ciência passa pelo 
reforço e apoio a implementação do currículo, matérias/conteúdos e ensino da Ciência; 
permitir o desenvolvimento profissional (formação contínua) de professores, centrado no 
trabalho prático e na aprendizagem baseada na investigação (Inquiry-Based Learning) onde 
o aluno está no centro do processo; bem como apoiar e incentivar os alunos a participar em 
atividades de ciência, especialmente na escola.  

 O termo Inquiry-Based Learning constitui, na perspectiva de alguns autores, um 
conceito que configura em si abordagens como a “Aprendizagem Baseada em 
Problemas” (Problem-Based Learning), “Investigações em pequena escala” (Small-Scale 
Investigations) e “Trabalho de Projeto” (Project Work), valorizando a participação do aluno 
de forma ativa na construção do conhecimento científico (Balsa, 2012). Com a aplicação 
desta metodologia de ensino pretende-se não só melhorar a aprendizagem do 
conhecimento científico como também incentivar o pensamento crítico nos estudantes, quer 
venham a ser futuros cientistas ou cidadãos participativos. 

 Outro aspeto apontado a melhorar prende-se com a ação do professor, 
especialmente nas skills práticas ao nível da planificação, trabalho e gestão nos 
laboratórios, o que dificulta posteriormente a avaliação dos alunos em situações de trabalho 
experimental/prático.  

 A transmissão teórica de conhecimentos, sem recorrer a técnicas de laboratório, é a 
mais seguida pelos professores, muitas vezes para evitar a utilização de tecnologias que 
lhes são completamente desconhecidas, ou devido ao número exagerado de alunos por 
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turma e a falta de recursos/materiais nas salas de aula,são alguns dos motivos apontados. 
O reduzido trabalho experimental e laboratorial, onde se privilegia o papel do aluno é 
responsável, em parte, pelas dificuldades sentidas pela maioria dos alunos quando ingressa 
num curso superior onde lhes são exigidas algumas práticas e técnicas elementares (Balsa, 
2012). 

 Guskey (1986) propôs um modelo de mudança do professor (figura V-1) que parte do 
principio de que as crenças e atitudes dos professores só se modificam se estes 
perceberem resultados positivos na aprendizagem dos alunos, sendo os professores 
capazes de modificar a sua conduta docente, mesmo que não estejam plenamente 
convencidos de que isso se vá refletir nos alunos. Este modelo apresenta uma orientação 
temporal do processo de mudança do professor, não se restringindo a uma melhoria na 
aprendizagem ou rendimento, mas também à motivação, participação, atitude face à escola, 
entre outras. 

 Fonseca et al. (2012) numa pesquisa realizada com 93 professores do ensino 
secundário português, verificou que as crenças pessoais na área da biotecnologia (e ensino 
da biotecnologia), as competências do professor para enfrentar o tema, ou a resposta dos 
alunos perante o assunto não eram necessariamente fatores prejudiciais à sua prática em 
contexto sala de aula. Os professores apontaram antes, as dificuldades em lidar com o 
esforço adicional que é necessário para superar os obstáculos levantados pelo ensino da 
biotecnologia, o que lhes exigia uma melhoria e otimização das competências de gestão de 
informação, muitas vezes restringida a um reduzido número de fontes utilizadas.   

 Numa formação dada a professores do ensino secundário na área da Biotecnologia, 
Barros (2012) constatou que a atividade desenvolvida permitiu aos professores envolvidos 
atestar a grande utilidade que metodologias/estratégias (trabalho experimental) poderão ter 
em contexto de sala de aula. Em contrapartida, os professores apontaram como limitação a 
falta de alguns dos equipamentos/instrumentos utilizados nas escolas secundárias, situação 
que poderá ser ultrapassada e de acordo com a mesma autora, com a colaboração entre 
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instituições universitárias e, em paralelo, com a utilização de ferramentas informáticas (como 
“laboratórios virtuais”). 

 Contudo, os professores mostram-se bastante recetivos a mais e melhor informação, 
bem como o acesso a oportunidades de formação na sua área, o que é extremamente 
importante para o desenvolvimento de intervenções adaptadas às necessidades destes 
profissionais (Fonseca et al., 2012). 

 Nas últimas décadas, os avanços na investigação científica têm tido um crescimento 
exponencial, quer na quantidade de novos dados como na inovação tecnológica. Estar 
permanentemente atualizado é um enorme desafio para os cientistas mas também para os 
professores, que levam diariamente ciência a milhares de alunos. Muitas das questões que 
afetam o futuro da civilização vão procurar respostas nos mais recentes desenvolvimentos 
da Ciência (nomeadamente da Biologia e Geologia), sendo crucial o desenvolvimento de 
uma literacia científica sólida que nos auxilie a compreender o mundo em que vivemos, 
identificar os seus problemas e entender as possíveis soluções de uma forma 
fundamentada, sem procurar refúgio nas ideias feitas e nos preconceitos. A 
consciencialização e a reflexão críticas sobre esses desafios são inadiáveis, sob pena de 
uma crescente incapacidade dos cidadãos para desempenharem o seu papel no seio da 
democracia participada e em garantirem a liberdade e o controlo sobre os abusos de poder 
e sobre a falta de transparência nas decisões políticas. Os programas dos 10º e 11º anos de 
Biologia e Geologia e de 7º, 8º e 9º anos de Ciências Naturais, pretende ser uma peça 
importante e participar activamente na construção de cidadãos mais informados, 
responsáveis e intervenientes, atendendo às finalidades anteriormente expressas (http://
www.dge.mec.pt/biologia-e-geologia) .  

  De acordo com as linhas orientadoras do Ministério de Educação Português e 
dos respetivos currículos programáticos do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário de 
Ciências Naturais e Biologia e Geologia (respetivamente),as linhas fundamentais que 
presidiram à selecção e organização dos conteúdos programáticos foram as seguintes:  

 - as grandes finalidades da disciplina, anteriormente expressas, e, ainda, que o 
programa não deve ser apenas pensado e dirigido para alunos que possam seguir uma 
carreira profissional nestas áreas, mas também para indivíduos a quem a sociedade exige, 
cada vez mais, uma participação crítica e interventiva na resolução de problemas baseados 
em informação e métodos científicos; 
 - a perspectiva de que ensinar ciências não deve ser a de transmitir conhecimentos, 
mas sim a de criar ambientes de ensino e de aprendizagem favoráveis à construção activa 
do saber e do saber fazer; 
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 - a necessidade de fornecer quadros conceptuais integradores e globalizantes que 
facilitem as aprendizagens significativas; 
 - o destaque a temas actuais com impacto na protecção do ambiente, no 
desenvolvimento sustentável, no exercício da cidadania. 

 Porque a ciência é mais do que factos e conceitos, um dos objetivos deste capítulo é 
partilhar com os professores as bases do processo científico, suas características e valores 
através da aplicação de práticas inerentes ao método de Inquiry-Based Learning, inserido no 
tema deste estudo, a Biologia das plantas. Decorrente da mudança climática global, é cada 
vez mais consensual que num futuro próximo o clima estival das regiões mediterrânicas vai 
tornar-se mais adverso, sendo as plantas o primeiro grande grupo de seres vivos a ser 
afetado. “Será que as plantas também sofrem de stresse?” é o mote para esta formação, 
que assenta na prática e no delineamento experimental, fundamental para a evolução e a 
literacia científica num domínio extremamente importante para a sociedade e para a 
sustentabilidade dos ecossistemas. 

 Este curso encontra-se acreditado (CCPFC/ACC-85373/16), permitindo a obtenção 
de 1 crédito. Certifica que, para os efeitos previstos no artigo 5º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores a ação releva para efeitos de progressão em carreira os 
Professores do grupo 230 do 2º Ciclo do Ensino Básico e do grupo 520 do 3º Ciclo de 
Ensino Básico e Secundário. Para efeitos de aplicação do nº 3 do artigo 14º do Regime 
Jurídico da Formação Contínua de Professores, a ação releva para a progressão em 
carreira de Professores do grupo 230 do 2º Ciclo do ensino Básico e grupo 520 do 3º Ciclo 
de Ensino Básico e Secundário. Prevê-se a sua publicitação e posterior aplicação para o 
ano letivo de 2017/2018, uma vez que no ano de 2015/2016 não reuniu o número mínimo de 
participantes necessários à sua realização. 

 Este estudo poderá também realizado nas escolas, como um trabalho de projeto 
(Projet Work) onde os alunos são confrontados com uma problemática atual e pretende 
encontrar soluções e respostas para o problema. Este estudo é em videira, mas poderá ser 
substituída a espécie vegetal por outra de menor porte e ciclos de vidas mais curtos de 
modo a se enquadrar em ciclos letivos. Os tratamentos aplicados facilmente se encontram à 
venda, podendo ser substituídos por outro e a aplicação foliar é simples e fácil. As análises 
realizadas ao diferentes parâmetros aqui descritos poderão ser realizada em parcerias entre 
as escolas e as Universidades, estimulando o interesse científico e a proximidade às 
instituições de ensino superior.  

 Estimular a criatividade, a perseverança e o trabalho prático e sistemático permite 
aos alunos “entrar” no mundo da Ciência e quem sabe cativá-los ainda mais para esta área.
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2. Objetivos da Formação 

  

 Nesta ação de formação os professores terão a possibilidade de debater e realizar 
experiências em diferentes tópicos de um determinado tema da Biologia que se estendem 
para além do currículo escolar de Biologia do Ensino Secundário, estando organizada em: 

✓ sessões teóricas interativas de introdução dos principais avanços científicos nas 
áreas abordadas; 

✓ sessões laboratoriais associadas aos conteúdos teóricos, com a realização de 
atividades que poderão ser transponíveis para a sala de aula; 

✓ projeto de grupo, onde os formandos elaboram um pequeno projeto de 
investigação, tendo por base os conteúdos explorados nas sessões laboratoriais. 

 Nestas atividades de grupo, os professores terão também a oportunidade de discutir  
artigos científicos, analisar e interpretar resultados experimentais e planear uma experiência, 
sob a orientação e apoio de uma equipa de especialistas da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro. 

A formação contínua de professores deve fundamentar-se em perspetivas inovadoras, 
caraterizando-se como uma formação participada e de formação mútua, estimulando uma 
"reflexão na prática e sobre a prática”.  

Esta ação de formação assenta assim, nos seguintes objetivos gerais: 

✓ Atualizar conhecimentos com vista à melhoria da prática científica numa perspetiva 
de abertura à inovação. 

✓ Refletir sobre as práticas pedagógicas e as intervenções eficazes no âmbito das 
plantas superiores. 

✓ Delineamento e desenvolvimento de projetos científicos e experimentais. 

✓ Aprofundar o conhecimento em conteúdos científicos no âmbito da vida das plantas. 

✓ Refletir sobre a importância dos contextos políticos, sociais, económicos e 
tecnológicos na compreensão da construção do conhecimento científico. 

✓ Promover um esforço acrescido de abstração e de raciocínio lógico e crítico que 
alicerce o desenvolvimento das competências que permitem simplificar, ordenar, 
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interpretar e reestruturar a aparente desordem de informações emergentes da 
elevada complexidade dos sistemas biológicos. 

✓ O planeamento e execução de procedimentos laboratoriais, de cariz experimental. 

No âmbito científico, propõem-se a que os formandos atinjam três objetivos específicos: 

✓ Conhecer a influência dos fatores abióticos mais ou menos adversos nas 
adaptações/aclimatações morfo-anatómicas, bioquímicas e fisiológicas das plantas. 

✓ Exploração das causas e consequências dos stresses abióticos nas plantas. 

✓ Abordagem a possíveis medidas de adaptação/mitigação a esses stresses. 

 Aos professores formandos será fornecido material didático inerente à ação de 
formação, um pequeno manual do formando com uma introdução teórica e os protocolos 
experimentais das várias atividades propostas.  

 Será aplicado um questionário aos professores participantes (descrito no ponto 5 
deste capítulo V), de modo permitir a reflexão sobre as suas expectativas e estratégias 
metodológicas utilizadas na formação e em contexto sala de aula. Será aplicado na primeira 
aula e novamente na última, com as mesmas questões de modo a refletir sobre a aplicação 
e finalidade da ação de formação, especialmente na aplicação e desenvolvimento de 
práticas experimentais e centradas no aluno. 

 No ponto seguinte (3) apresentam-se descritos os conteúdos e metas curriculares do 
3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, que se relacionam diretamente com o 
tema trabalhado na formação. 
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 3. Conteúdos e Metas Curriculares 

3.º Ciclo do Ensino Básico (8.º Ano) 

4. Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas:  

4.1. Apresentar uma definição de ecossistema.  

4.2. Descrever os níveis de organização biológica dos ecossistemas. 

 4.3. Usar os conceitos de estrutura, de funcionamento e de equilíbrio dos 
ecossistemas numa atividade prática de campo, próxima do local onde a escola se localiza.    

5. Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente: 

   5.1. Descrever a influência de cinco fatores abióticos (luz, água, solo, temperatura, 
vento) nos ecossistemas.  

5.2. Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos aos fatores abióticos 
estudados.  

5.3. Testar variáveis que permitam estudar, em laboratório, a influência dos fatores 
abióticos nos ecossistemas. 

 5.4. Concluir acerca do modo como as diferentes variáveis do meio influenciam os 
ecossistemas.  

5.5. Prever a influência dos fatores abióticos na dinâmica dos ecossistemas da 
região onde a escola se localiza.  

5.6. Relacionar as alterações do meio com a evolução ou a extinção de espécies. 

12. Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas:   

12.1. Indicar três medidas que visem diminuir os impactes das catástrofes de origem 
natural e de origem antrópica nos seres vivos e no ambiente.  

12.2. Categorizar informação sobre riscos naturais e de ocupação antrópica 
existentes na região onde a escola se localiza, recolhida com base em pesquisa orientada.  

12.3. Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente num 
ecossistema próximo da região onde a escola se localiza.  
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12.4. Construir documentos, em diferentes formatos, sobre medidas de proteção dos 
seres vivos e do ambiente, implementadas na região onde a escola se localiza.   

12.5. Explicitar o modo como cada cidadão pode contribuir para a efetivação das 
medidas de proteção dos ecossistemas. 

16. Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território:   

16.1. Enumerar associações e organismos públicos de proteção e de conservação 
da Natureza existentes em Portugal, com base em pesquisa orientada.   

16.2. Construir uma síntese sobre um problema ambiental existente na região onde a 
escola se localiza, indicando possíveis formas de minimizar danos, sob a forma de uma 
carta dirigida a um organismo de conservação da Natureza ou de um trabalho de projeto. 

18. Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria da qualidade de 
vida das populações humanas:  

 18.1. Identificar exemplos de desenvolvimento científico e tecnológico na história da 
ciência, com base em pesquisa orientada. 

 18.2. Debater os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

  18.3. Prever as consequências possíveis de um caso de desenvolvimento 
tecnológico na qualidade de vida das populações humanas, com base em inquérito 
científico.  

 18.4. Discutir os contributos do desenvolvimento científico e tecnológico para o 
desenvolvimento sustentável. 

Ensino Secundário (10.º Ano) 

Módulo inicial – Diversidade na Biosfera 

1. A Biosfera.  

1.1. Diversidade.  

1.2. Organização.  

1.3. Extinção e conservação. 

2. A célula.  
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2.1 Unidade estrutural e funcional.  

2. Constituintes básicos. 

Conteúdos Procedimentais: 

▪ Realizar estudos em ambientes naturais. 

▪ Participar nos processos de planificação das atividades a realizar antes, durante e 
após as saídas de campo.  

▪ Fazer recolhas criteriosas e perspetivar a sua relevância no trabalho laboratorial.  

▪ Identificar seres vivos a partir de dados obtidos com a ajuda de instrumentos de 
laboratório e/ou pesquisa bibliográfica. 

▪ Compreender a existência de diferentes modos de interação entre os seres vivos de 
um ecossistema.  

▪ Prever a evolução de um determinado ecossistema se sujeito a alterações. 

▪ Observar células ao microscópio ótico composto (MOC). 

▪ Interpretar imagens e esquemas de células ao MOC. 

Unidade 1 - Obtenção de matéria 

2. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos. 

 2.1 Fotossíntese. 

2.2 Quimiossíntese. 

Conteúdos Procedimentais: 

▪ Organizar e interpretar dados sobre estratégias de obtenção de matéria. 

▪ Interpretar dados experimentais de modo a compreender que os seres autotróficos 
sintetizam matéria orgânica na presença de luz. 

Unidade 2 - Distribuição de matéria 

1. O transporte nas plantas. 

  1.1 Transporte no xilema.  

1.2 Transporte no floema. 
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Conteúdos Procedimentais: 

▪ Comparar a localização relativa dos tecidos de transporte nos diversos órgãos 
vegetais. 

▪ Planificar e executar atividades práticas. 

▪ Interpretar dados experimentais de modo a compreender as estratégias de 
transporte que a planta utiliza na distribuição de matéria a todas as suas células. 

Unidade 3 - Transformação e utilização de energia pelos seres vivos   

3. Trocas gasosas em seres multicelulares 

3.1 Nas plantas.  

Conteúdos Procedimentais 

▪ Interpretar dados experimentais de modo a compreender os processos de abertura e 
fecho dos estomas. 

▪ Relacionar as estruturas respiratórias dos animais com a sua complexidade e 
adaptação ao meio. 

Unidade 4 – Regulação nos seres vivos 

2. Hormonas vegetais 

Conteúdos Procedimentais 

▪ Conceber, realizar e interpretar procedimentos experimentais simples. 

▪ Recolher, organizar e interpretar dados de natureza diversa (laboratoriais, 
bibliográficos, internet...) sobre hormonas vegetais. 
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 4. Cronograma das atividades previstas 

 A ação de formação decorrerá ao longo de 23h presenciais, mais 2h de trabalho 
autónomo para a preparação do trabalho de grupo e respetiva apresentação. 

1º momento - 4h

Apresentação. 

Introdução teórica ao tema sobre o stresse em plantas (teórica). 

Aplicação de substâncias (orgânicas e/ou inorgânicas) nas plantas de modo a 

mitigar os efeitos de stresses abióticos (teórica).

2º momento - 4h

Delineamento experimental (teórico-prática). 

Análise quantitativa de crescimento (prática). 

Preparação e observação de cortes histológicos ao microscópio ótico (prática). 

Medição dos vários tecidos histológicos da estrutura foliar (prática).

3º momento – 4h

Quantificação de pigmentos fotossintéticos (prática).  

Determinação de compostos fenólicos totais (prática). 

Determinação da peroxidação lipídica (prática). 

4º momento - 4h
Medição das trocas gasosas foliares (prática). 

Determinação da fluorescência da clorofila a in vivo (prática).

5º momento - 4h

Tratamento estatístico dos dados obtidos nas atividades experimentais 

(teórico-prática).   

Discussão dos resultados obtidos (teórico-prática).  

6º momento - 3h 
Apresentação dos trabalhos realizados pelos diferentes grupos de formandos 

formados. Essa apresentação ficará totalmente ao encargo dos formandos. Os 
temas dos trabalhos serão discutidos durante a formação, sempre indo de 
encontro ao âmbito da ação de formação.

�165



Capítulo V. Curso de Formação Contínua de Professores 
�

 5. Questionário aos formandos 

Data _________________ 

Experiência profissional: Sem tempo de serviço ___    

Até 5 anos ___  

 Entre 5 e 10 anos ___    

Entre 10 e 20 anos___  

Mais de 20 anos___ 

Género :               Feminino ___         Masculino ___ 

Idade:  _______ 

Ciclo(s) e ano(s)  em que leciona: _______________________________ 

1. Quais são as suas expetativas para esta ação de formação? (que será alterada para 
A ação de formação foi de encontro às suas expetativas? na aplicação do 
questionário no final da formação) 
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2. Quais as estratégias que mais utiliza nas aulas? (Numere de 1 a 4, sendo 
respetivamente a menos e a mais utilizada) 

Apresentação escrita ___ 

Apresentação oral ___ 

Atividades de pesquisa/investigação ___ 

Atividades experimentais ou laboratoriais ___ 

Debates com os alunos ___ 

Trabalho de grupo ___ 

Utilização de fontes de informação para além do manual ___ 

Visitas de estudo ou saídas de campo ___ 

3. Considera importante o recurso a atividades experimentais em situação de sala de 
aula? 

Não ___ 

Não responde ___ 

Sim, mas só em alguns casos ___ 

Sim, sempre ___ 

4. Como desenvolve o trabalho experimental em contexto sala de aula? 

Demonstrações experimentais ___ 

Verificações experimentais ___ 

Exercícios de papel e lápis ___ 

Desenvolvimento de protocolos ___ 

Outro ___ 

Se respondeu Outro, diga qual: 
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5. Considera o trabalho experimental adequado aos conteúdos programáticos na área 
da Biologia? 

Não ___ 

Não responde ___ 

Sim, mas só em alguns casos ___ 

Sim, sempre ___ 

6. Quais os conteúdos que mais se adequam na área da Biologia ao trabalho 
experimental?  

7. Que dificuldades considera mais pertinentes na execução do trabalho experimental? 
(Numere de 1 a 4, sendo respetivamente a menos e a mais pertinente) 

Conteúdos não adequados  ___ 

Falta de conhecimento/informação ___ 

Falta de oferta formativa ___ 

Formação inadequada ___ 

Material/recursos da escola ___ 

Tempo letivos inadequados ___ 

Custos associados ___ 

Ausência de infraestruturas adequadas ___ 

Outra ___ 

Se respondeu Outro, diga qual: 
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8. Que apoios considera importantes para a implementação do trabalho experimental? 

Ações de formação contínua ___ 

Workshop ___ 

Ciência Viva ___ 

Existência de ações de formação na escola onde leciona ___ 

Apoios financeiros aos professores ___ 

Outro ___ 

Se respondeu Outro, diga qual: 

9. O que a fez participar nesta ação de formação? 

Créditos ___ 

Melhorar competências procedimentais ___ 

Conteúdos concretos na área da Biologia Vegetal ___ 

Tema interessante ___ 

Outro ___ 

Se respondeu Outro, diga qual: 
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Os tratamentos foram dando de um modo ou de outro, direta ou indirectamente uma 
resposta aos efeitos adversos do stresse hídrico imposto às videiras. Seja na melhoria das 

trocas gasosas ainda que ligeira, no aumento da concentração de pigmentos fotossintéticos, 
no decréscimo dos indicadores de stresse oxidativo e peroxidação lipídica ou no 

desenvolvimento vegetativo e dos tecidos que se verificou.
O ácido salicílico revelou-se benéfico em muitos parâmetros, nomeadamente na 

melhoria das trocas gasosas, no aumento da concentração de pigmentos fotossintéticos (cl 
a e cl b) e de açúcares solúveis e na diminuição de TBARS. Favoreceu o desenvolvimento 

de uma maior espessura da epiderme superior + cutícula, parênquima lacunoso, mesófilo e 
lâmina total, assim como os vasos xilémicos apresentavam área e perímetro superiores. A 

longo prazo e numa fase avançada do verão, verificou-se um aumento do RWC e no LMA, 
refletindo-se num desenvolvimento vegetativo superior a todos os níveis (maior comprimento 

dos lançamentos, área foliar estimada, vigor, peso fresco e peso seco por videira). 

A calda bordalesa evidenciou um efeito menos notório, mas apresentou uma 
melhoria em relação ao controlo na eficiência fotoquímica do PSII, na concentração superior 

de clorofilas a e b, de açúcares solúveis (apesar de A inferior) e a longo prazo permitiu uma 
diminuição de CFT e TBARS. Nos tecidos foliares, verificou-se uma maior espessura do 

parênquima lacunoso, mesófilo e lâmina total e área e perímetros dos vasos xilémicos 
inferiores ao controlo e no desenvolvimento vegetativo, apenas o comprimentos dos 

lançamentos foi menor nas videiras tratadas, muito devido às limitações hídricas que o 
menor RWC comprovou. No segundo ano de ensaio, a calda bordalesa apresentou valores 

de A superiores ao controlo e contrariando a tendência do ano anterior, tendo também 
evidenciado uma concentração de açúcares solúveis superior. Em 2012 a calda bordalesa 

melhorou a peroxidação lipídica, verificando-se valores de TBARS inferiores ao controlo, 
mas no caso das clorofilas verificou-se uma diminuição da sua concentração e um aumento 

paralelo dos carotenoides.

O caulino foi aplicado em diferentes concentrações (3% e 6% em 2011 e 5% em 
2012) de modo a verificar também as diferenças a esse nível, constatando uma ação mais 

benéfica da concentração a 3%. A aplicação de caulino apresentou melhorias na fisiologia 
das videiras, nomeadamente na eficiência fotoquímica do PSII, na concentração de 

clorofilas e de açúcares solúveis; registaram-se os valores mais baixos de CFT (caulino a 
6%), bem como na perda de eletrólitos. A nível histológico as videiras tratadas evidenciaram 

espessuras superiores ao controlo (variando essa diferença com a concentração aplicada) 
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de todos os parâmetros analisados, bem como são as que apresentaram uma camada de 
ceras foliar mais espessa; os vasos xilémicos evidenciaram área e perímetro superiores no 

caulino a 3% (relativamente ao a 6% e ao controlo, que deteve os valores mais baixos). O 
RWC foi aumentado ao longo das medições, contrariamente aos LMA que nas videiras 

tratadas foi inferior ao controlo. Nos parâmetros do desenvolvimento vegetativo, o caulino a 
3% apresentou lançamentos mais compridos que as a 6% e o controlo, bem como área 

foliar estimada e peso seco por videira superior. No ensaio de 2012, a aplicação do caulino 
resultou em menores limitações estomáticas e consequentemente no acréscimo de A e no 

arrefecimento foliar. As concentrações de clorofilas e de açúcares solúveis foram inferiores 
às do controlo, contrariamente aos carotenoides que aumentaram tal como os TBARS, o 

que poderá ter estado relacionado com intensidade luminosa registada nesse ano, que terá 
intensificado a fotooxidação. Mais uma vez, e de acordo com a tendência registada no 

ensaio de 2011, a aplicação de caulino (especialmente) beneficiou as videiras sujeitas a 
stresse hídrico, permitindo um desenvolvimento vegetativo superior. 

O silício foi o tratamento com menos resultados positivos na mitigação dos efeitos do 

stresse hídrico, uma vez que na maioria dos índices, as videiras tratadas apresentaram 
valores contrários ao expectável. Provavelmente o facto de melhorar a capacidade de 

interceção da luz incidente, seja uma desvantagem numa zona onde os índices de radiação 
são elevados e o stresse luminoso uma variável a ter em conta. Contudo, a sua aplicação 

permitiu uma maior condutância estomática relativamente ao controlo e melhorias nas 
medições de setembro nos CFT e TBARS. Em termos de desenvolvimento dos tecidos 

foliares, as videiras tratadas com silício evidenciaram sempre espessuras inferiores ao 
controlo, bem como área e perímetro inferior dos vasos xilémicos. Neste tratamento 

verificou-se um decréscimo do RWC e do LMA, contrariando a tendência dos restantes 
tratamentos. Já no desenvolvimento vegetativo constatou-se um aumento da área foliar 

estimada e do peso seco por videira, nas videiras tratadas.

 Relativamente ao Curso De Formação Contínua de Professores desenvolvido com 
base nos ensaios encontra-se acreditado (CCPFC/ACC-85373/16) e  permite a obtenção de 
1 crédito aos professores do grupo 230 do 2º Ciclo do Ensino Básico e do grupo 520 do 3º 
Ciclo de Ensino Básico e Secundário. Posteriormente seria muito interessante estes 
professores participantes realizarem nas escolas, como um trabalho de projeto (Projet Work) 
confrontado os seus alunos com uma problemática atual e pretende encontrar soluções e 
respostas para o problema. um dos objetivos principais é estimular a criatividade, a 
perseverança e o trabalho prático e sistemático permitindo aos alunos “entrar” no mundo da 
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Ciência e cativá-los ainda mais para esta área. A realização do Curso pretende aplicar e 
discutir o tema deste trabalho ao nível secundário, preferencialmente, desenvolvendo o 
pensamento crítico e o método científico nos alunos.  

Para futuro e seguindo esta linha de investigação, seria interessante a análise da 
interação entre os vários tratamentos apresentados, aplicados na mesma videira, de modo a 

poderem atuar em várias frentes, permitindo assim às videiras dar uma resposta mais 
abrangente às condições adversas que se fazem sentir na RDD no período estival, em 

especial na mitigação do stresse hídrico.
 Aplicar este Curso de Formação de Professores em prática, bem como desenvolver 
outras ações de formação para uma sensibilização cada vez maior dos professores e alunos 
para esta problemática das alterações climáticas, com destaque da importância das plantas 
e de como elas se comportam perante o meio mais ou menos adverso. Aplicar esta e outras 
ações de formação para uma sensibilização cada vez maior dos professores e alunos para 
esta problemática das alterações climáticas, com destaque da importância das plantas e de 
como elas se comportam perante o meio mais ou menos adverso. 
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C- Ácido Salicílico (2011) 

 1- Trocas gasosas 

Data 25/7/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
AS 5,29 ± 1,77 1,38 ± 0,30 80,72 ± 22,92 0,65 ± 0,06 69,12 ± 11,97

C 7,24 ± 2,24 1,54 ± 0,27 85,41 ± 20,38 0,57 ± 0,04 85,66 ± 8,10

CH
AS 10,03 ± 1,84 2,00 ± 0,40 127,81 ± 30,17 0,47 ± 0,07 104,18 ± 16,55

C 12,03 ± 2,08 2,24 ± 0,36 131,52 ± 22,28 0,50 ± 0,06 94,14 ± 11,97

ANOVA (valor de P)

    H 0,0211* 0,0555 ns 0,0609 ns 0,0403* 0,0888 ns

     T 0,3264ns 0,5624 ns 0,8632 ns 0,6423 ns 0,7963 ns

     H x T 0,9903 ns 0,8993 ns 0,9837 ns 0,3245 ns 0,2937 ns

Data 1/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
AS 12,01 ± 0,74 2,60 ± 0,26 253,34 ± 45,44 0,71 ± 0,02 50,53 ± 5,85

C 12,84 ± 0,80 2,39 ± 0,23 238,33 ± 37,70 0,67 ± 0,05 57,90 ± 9,60

CH
AS 12,90 ± 0,58 2,85 ± 0,08 326,85 ± 22,42 0,76 ± 0,01 39,72 ± 1,71

C 13,71 ± 0,67 2,98 ± 0,04 350,72 ± 19,53 0,76 ± 0,01 39,20 ± 1,30

ANOVA (valor de P)

    H 0,2352 ns 0,0395* 0,0157* 0,0396* 0,0242*

     T 0,2653 ns 0,8076 ns 0,8956 ns 0,4723 ns 0,5609 ns

     H x T 0,9835 ns 0,3748 ns 0,5673 ns 0,5276 ns 0,5039 ns

Data 26/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
AS 9,30 ± 0,80 2,55 ± 0,21 216,81 ± 31,83 0,71 ± 0,03 50,68 ± 7,12

C 10,46 ± 0,44 2,43 ± 0,15 207,86 ± 25,89 0,67 ± 0,04 59,25 ± 7,95

CH
AS 10,40 ± 0,40 2,68 ± 0,21 245,58 ± 21,13 0,74 ± 0,01 44,00 ± 2,87

C 11,89 ± 0,57 3,57 ± 0,19 422,62 ± 82,17 0,75 ± 0,04 40,58 ± 8,50

ANOVA (valor de P)

    H 0,0317* 0,0017** 0,0162* 0,1284 ns 0,0834 ns

     T 0,0254* 0,0469* 0,0969 ns 0,5975 ns 0,7200 ns

     H x T 0,7727 ns 0,0099** 0,0670 ns 0,4504 ns 0,4053 ns

Data 8/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
AS 6,16 ± 1,00 2,88 ± 0,46 85,36 ± 14,31 0,60 ± 0,03 77,24 ± 7,51

C 5,28 ± 1,09 1,92 ± 0,36 64,04 ± 15,57 0,53 ± 0,07 94,24 ± 16,67

CH
AS 8,22 ± 0,75 4,71 ± 0,47 160,73 ± 22,43 0,68 ± 0,02 55,73 ± 3,52

C 9,21 ± 0,40 4,79 ± 0,37 151,45 ± 8,57 0,65 ± 0,01 62,31 ± 3,34

�200



Capítulo VIII. Anexos 
!

2- Temperatura foliar 

ANOVA (valor de P)

    H 0,0010** 0,0001*** 0,0001*** 0,0131* 0,0071**

     T 0,9446 ns 0,2955 ns 0,3442 ns 0,2216 ns 0,2193 ns

     H x T 0,2779 ns 0,2207 ns 0,7085 ns 0,6433 ns 0,5844 ns

Data 15/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
AS 7,78 ± 0,84 3,23 ± 0,51 90,68 ± 17,09 0,54 ± 0,06 89,27 ± 12,98

C 4,29 ± 1,92 2,13 ± 0,94 57,19 ± 28,83 0,61 ± 0,05 76,43 ± 10,42

CH
AS 6,19 ± 1,53 2,78 ± 0,46 71,07 ± 12,75 0,55 ± 0,07 86,44 ± 15,75

C 9,85 ± 0,99 4,50 ± 0,79 139,92 ± 32,97 0,59 ± 0,05 74,80 ± 10,52

ANOVA (valor de P)

    H 0,1903 ns 0,2114 ns 0,2312 ns 0,9518 ns 0,8641 ns

     T 0,9516 ns 0,6678 ns 0,4886 ns 0,3517 ns 0,3601 ns

     H x T 0,0331* 0,0810 ns 0,0688 ns 0,8160 ns 0,9631 ns
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T foliar

H T 25/7/2011 1/8/2011 26/8/2011 8/9/2011 15/9/2011

SH
AS 27,70 ± 1,36 24,25 ± 0,22 25,97 ± 0,73 34,98 ± 0,87 35,37 ± 0,03

C 27,39 ± 1,40 23,65 ± 0,12 25,72 ± 0,53 34,74 ± 0,86 35,73 ± 0,17

CH
AS 26,64 ± 1,40 23,73 ± 0,09 25,24 ± 0,38 35,14 ± 0,72 35,63 ± 0,43

C 27,46 ± 143 23,95 ± 0,03 26,43 ± 0,77 35,26 ± 0,89 35,37 ± 0,03

ANOVA (valor de P)

     H 0,7245 ns 0,4164 ns 0,9937 ns 0,6887 ns 0,8332 ns

     T 0,8566 ns 0,1860 ns 0,4579 ns 0,9408 ns 0,8332 ns

     H x T 0,8694 ns 0,0094** 0,2632 ns 0,8315 ns 0,2054 ns
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3- Fluorescência da clorofila a in vivo 

Data 25/7/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
AS 0,76 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,48 ± 0,05 3,49 ± 0,34 130,52 ± 6,10

C 0,79 ± 0,02 0,24 ± 0,03 0,57 ± 0,08 4,27 ± 0,70 154,18 ± 16,71

CH
AS 0,70 ± 0,03 0,23 ± 0,02 0,56 ± 0,07 3,42 ± 0,59 144,30 ± 15,28

C 0,70 ± 0,03 0,28 ± 0,02 0,62 ± 0,04 3,68 ± 0,47 176,15 ± 15,11

ANOVA (valor de P)

     H 0,0225* 0,2147 ns 0,3384 ns 0,5495 ns 0,2147 ns

     T 0,5884 ns 0,0604 ns 0,2732 ns 0,5495 ns 0,0604 ns

     H x T 06348 ns 0,7720 ns 0,8044 ns 0,6342 ns 0,7720 ns

Data 1/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
AS 0,66 ± 0,003 0,41 ± 0,04 0,67 ± 0,09 1,56 ± 0,36 258,83 ± 24,68

C 0,66 ± 0,04 0,45 ± 0,05 0,71 ± 0,04 1,35 ± 0,10 283,94 ± 30,63

CH
AS 0,60 ± 0,02 0,41 ± 0,02 0,66 ± 0,03 1,75 ± 0,07 261,34 ± 14,44

C 0,65 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,69 ± 0,02 1,66 ± 0,04 274,12 ± 4,56

ANOVA (valor de P)

     H 0,2014 ns 0,8666 ns 0,7178 ns 0,2333 ns 0,8666 ns

     T 0,3015 ns 0,3950 ns 0,5235 ns 0,4635 ns 0,3950 ns

     H x T 0,2776 ns 0,7772 ns 0,8774 ns 0,7726 ns 0,7772 ns

Data 26/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
AS 0,75 ± 0,01 0,21 ± 0,03 0,46 ± 0,03 2,19 ± 0,33 130,53 ± 19,32

C 0,79 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,40 ± 0,03 2,84 ± 0,23 108,64 ± 8,29

CH
AS 0,72 ± 0,03 0,18 ± 0,02 0,43 ± 0,03 3,34 ± 0,32 110,40 ± 10,90

C 0,73 ± 0,01 0,26 ± 0,04 0,55 ± 0,06 2,85 ± 0,26 161,09 ± 28,24

ANOVA (valor de P)

     H 0,0065 ** 0,3909 ns 0,1457 ns 0,0566 ns 0,3909 ns

     T 0,1312 ns 0,4435 ns 0,4214 ns 0,7987 ns 0,4435 ns

     H x T 0,4214 ns 0,0629 ns 0,0263 * 0,0593 ns 0,0629 ns

Data 8/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
AS 0,71 ± 0,05 0,16 ± 0,02 0,70 ± 0,17 2,89 ± 0,37 101,37 ± 13,95

C 0,64 ± 0,12 0,20 ± 0,02 0,54 ± 0,05 2,96 ± 0,19 123,66 ± 15,19

CH
AS 0,63 ± 0,05 0,16 ± 0,04 0,43 ± 0,06 3,16 ± 0,24 101,97 ± 23,57

C 0,73 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,60 ± 0,07 3,34 ± 0,37 134,24 ± 3,93

�202



Capítulo VIII. Anexos 
!

 4- Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

ANOVA (valor de P)

     H 0,9622 ns 0,7268 ns 0,3084 ns 0,2984 ns 0,7268 ns

     T 0,8372 ns 0,0992 ns 0,9793 ns 0,6875 ns 0,0992 ns

     H x T 0,2681 ns 0,7553 ns 0,1267 ns 0,8693 ns 0,7553 ns

Data 15/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
AS 0,75 ± 0,02 0,30 ± 0,05 0,62 ± 0,05 2,53 ± 0,30 189,95 ± 28,64

C 0,76 ± 0,03 0,32 ± 0,09 0,63 ± 0,07 3,26 ± 0,79 199,96 ± 58,89

CH
AS 0,75 ± 0,02 0,19 ± 0,02 0,42 ± 0,04 4,28 ± 0,68 118,19 ± 9,51

C 0,74 ± 0,04 0,22 ± 0,02 0,54 ± 0,03 4,31 ± 0,11 136,14 ± 13,62

ANOVA (valor de P)

     H 0,7869 ns 0,0797 ns 0,0237 * 0,0337 ns 00797 ns

     T 0,9779 ns 0,6899 ns 0,2528 ns 0,5099 ns 0,6899 ns

     H x T 0,7617 ns 0,9095 ns 0,3615 ns 0,5426 ns 0,9095 ns
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Data 1/8/2011

H T Cl a (mg 
dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg dm-2) Car (mg g-1)

SH
AS 2,63 ± 0,16 3,24 ± 0,27 0,90 ± 0,07 1,11 ± 0,10 0,74 ± 0,03 0,91 ± 0,06

C 2,51 ± 0,20 2,78 ± 0,21 0,80 ± 0,06 0,88 ± 0,06 0,77 ± 0,05 0,86 ± 0,05

CH
AS 2,63 ± 0,16 2,65 ± 0,24 0,80 ± 0,05 0,85 ± 0,06 0,79 ± 0,03 0,84 ± 0,05

C 2,90 ± 0,15 3,14 ± 0,18 0,97 ± 0,05 1,05 ± 0,05 0,88 ± 0,04 0,95 ± 0,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,4830ns 0,6059 ns 0,5092 ns 0,5563 ns 0,0652 ns 0,8823 ns

     T 0,4125 ns 0,9535 ns 0,5934 ns 0,8589 ns 0,1246 ns 0,5976 ns

     H x T 0,1365 ns 0,0489 * 0,0277 * 0,0078 ** 0,4559 ns 0,1484 ns

Data 15/9/2011

H T Cl a (mg 
dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg dm-2) Car (mg g-1)

SH
AS 2,06 ± 0,09 2,32 ± 0,15 0,84 ± 0,16 0,95 ± 0,18 0,66 ± 0,04 0,74 ± 0,04

C 1,84 ± 0,20 2,23 ± 0,33 0,66 ± 0,07 0,80 ± 0,11 0,64 ± 0,06 0,77 ± 0,11

CH
AS 1,81 ± 0,08 2,13 ± 0,10 0,83 ± 0,10 0,98 ± 0,13 0,61 ± 0,02 0,72 ± 0,02

C 2,21 ± 0,16 2,62 ± 0,20 0,96 ± 0,07 1,13 ± 0,09 0,69 ± 0,05 0,81 ± 0,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,6949 ns 0,6445 ns 0,1969 ns 0,1818 ns 0,9368 ns 0,9287 ns

     T 0,5218 ns 0,3684 ns 0,7952 ns 0,9986 ns 0,5752 ns 0,3412 ns

     H x T 0,0420 * 0,1873 ns 0,1571 ns 0,2592 ns 0,3066 ns 0,6436 ns
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 5- Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos 
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SPAD

H T 25/7/2011 1/8/2011 26/8/2011 8/9/2011

SH
AS 30,16 ± 0,47 29,16 ± 0,85 27,83 ± 0,97 28,60 ± 1,74

C 28,81 ± 1,00 29,19 ± 1,32 29,54 ± 0,97 27,67 ± 1,77

CH
AS 30,47 ± 1,04 28,92 ± 0,66 27,29 ± 1,12 27,97 ± 0,61

C 31,47 ± 1,28 29,67 ± 1,03 28,36 ± 1,04 27,67 ± 0,76

ANOVA (valor de P)

     H 0,1428 ns 0,9048 ns 0,4082 ns 0,8181 ns

     T 0,8608 ns 0,6976 ns 0,1846 ns 0,6559 ns

     H x T 0,2436 ns 0,7198 ns 0,7573 ns 0,8181 ns

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1) CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1)

SH
AS 94,73 ± 6,03 117,42 ± 11,72 64,18 ± 2,70 72,43 ± 4,51

C 91,40 ± 4,08 102,69 ± 7,12 87,50 ± 6,59 103,65 ± 7,51

CH
AS 120,49 ± 8,83 125,74 ± 10,29 82,97 ± 2,65 98,23 ± 4,44

C 120,91 ± 12,95 130,31 ± 13,41 81,84 ± 6,16 96,90 ± 7,09

ANOVA (valor de P)

     H 0,0049** 0,1191 ns 0,1943 ns 0,1316 ns

     T 0,8686 ns 0,6495 ns 0,0344 * 0,0228 *

     H x T 0,8312 ns 0,3916 ns 0,0212 ns 0,0142 *

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T TBARS/dm2 TBARS/gDM TBARS/dm2 TBARS/gDM

SH
AS 171,90 ± 20,61 212,48 ± 28,93 152,27 ± 6,70 173,10 ± 14,18

C 141,66 ± 20,00 159,77 ± 24,12 180,90 ± 33,52 219,71 ± 48,41

CH
AS 166,24 ± 13,44 177,12 ± 15,72 220,56 ± 14,82 260,61 ± 18,53

C 148,39 ± 14,65 160,89 ± 16,63 196,15 ± 10,44 233,46 ± 15,90

ANOVA (valor de P)

     H 0,9760 ns 0,4464 ns 0,0432 * 0,0859 ns

     T 0,1836 ns 0,1335 ns 0,9142 ns 0,7320 ns

     H x T 0,7266 ns 0,4176 ns 0,1856 ns 0,2030 ns
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 6- Anatomia foliar 

  

 7- RWC e LMA 
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Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T Fuga de eletrólitos (%) Fuga de eletrólitos (%)

SH
AS 12,59 ± 0,87 9,87 ± 0,71

C 12,25 ± 1,12 7,53 ± 0,47

CH
AS 12,10 ± 0,27 8,72 ± 0,57

C 10,57 ± 0,74 8,57 ± 1,12

ANOVA (valor de P)

     H 0,1958 ns 0,9421 ns

     T 0,2629 ns 0,1161 ns

     H x T 0,4747 ns 0,1633 ns

                                                  Ceras

H T (µg cm-2)

SH
AS 4022,38 ± 723,62

C 5572,01 ± 417,95

CH
AS 5225,06 ± 487,95

C 5306,23 ± 589,59

ANOVA (valor de P)

     H 0,4323 ns

     T 0,1881 ns

     H x T 0,2311 ns

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T RWC LMA (gm-2) RWC LMA (gm-2)

SH
AS 95,24 ± 0,39 112,65 ± 5,99 96,67 ± 2,55 138,16 ± 15,59

C 96,24 ± 0,21 111,95 ± 4,92 95,81 ± 1,28 132,98 ± 1,56

CH
AS 96,06 ± 0,18 119,31 ± 3,68 97,45 ± 0,98 122,57 ± 3,69

C 96,62 ± 0,52 113,13 ± 4,39 97,05 ± 0,76 130,11 ± 5,28

ANOVA (valor de P)

     H 0,7792ns 0,4254 ns 0,5227 ns 0,2886 ns

     T 0,4390 ns 0,4837 ns 0,6893 ns 0,8905 ns

     H x T 0,0543 ns 0,5759 ns 0,8853 ns 0,4609 ns
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D- Calda Bordalesa (2011) 

 1- Trocas gasosas 

Data 25/7/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
CB 4,90 ± 1,09 1,46 ± 0,31 77,47 ± 17,71 0,68 ± 0,07 63,42 ± 16,30

C 7,24 ± 2,24 1,54 ± 0,27 85,41 ± 20,38 0,57 ± 0,4 85,66 ± 8,10

CH
CB 7,60 ± 2,25 1,72 ± 0,31 101,60 ± 26,19 0,63 ± 0,04 70,85 ± 8,47

C 12,03 ± 2,08 2,24 ± 0,36 131,52 ± 22,28 0,50 ± 0,06 94,14 ± 11,97

ANOVA (valor de P)

    H 0,0610 ns 0,1314 ns 0,1129 ns 0,3129 ns 0,5085 ns

     T 0,0893 ns 0,3515 ns 0,3882 ns 0,0371 * 0,0629 ns

     H x T 0,5945 ns 0,4805 ns 0,6155 ns 0,8963 ns 0,9654 ns

Data 1/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
CB 12,80 ± 0,45 2,18 ± 0,34 195,07 ± 52,89 0,57 ± 0,09 82,61 ± 20,11

C 12,84 ± 0,80 2,39 ± 0,23 238,33 ± 37,70 0,67 ± 0,05 57,90 ± 9,60

CH
CB 13,49 ± 0,48 2,93 ± 0,10 369,76 ± 11,65 0,77 ± 0,01 36,53 ± 1,38

C 13,71 ± 0,67 2,98 ± 0,04 350,72 ± 19,53 0,76 ± 0,01 39,20 ± 1,30

ANOVA (valor de P)

    H 0,2878 ns 0,0090 ** 0,0013 ** 0,0177 * 0,0134 *

     T 0,9454 ns 0,5578 ns 0,7310 ns 0,3786 ns 0,3438 ns

     H x T 0,7763 ns 0,7059 ns 0,3832 ns 0,2621 ns 0,2443 ns

Data 26/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
CB 9,63 ± 0,70 2,13 ± 0,20 181,03 ± 65,27 0,67 ± 0,03 60,47 ± 7,58

C 10,46 ± 0,44 2,43 ± 0,15 207,86 ± 85,86 0,67 ± 0,04 59,25 ± 7,95

CH
CB 12,53 ± 0,48 3,31 ± 0,15 331,07 ± 138,72 0,72 ± 0,03 45,64 ± 7,25

C 11,89 ± 0,57 3,57 ± 0,19 422,62 ± 272,54 0,75 ± 0,04 40,58 ± 8,50

ANOVA (valor de P)

    H 0,0004 *** 0,0001 *** 0,0009 * 0,0928 ns 0,0405 *

     T 0,8680 ns 0,1211 ns 0,2514 ns 0,6896 ns 0,6931 ns

     H x T 0,1947 ns 0,9229 ns 0,5281 ns 0,7001 ns 0,8093 ns

Data 8/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
CB 4,94 ± 1,02 1,86 ± 0,42 54,43 ± 13,64 0,43 ± 0,11 120,65 ± 26,94

C 5,28 ± 1,09 1,92 ± 0,36 64,04 ± 15,57 0,53 ± 0,07 94,24 ± 16,67

CH
CB 12,15 ± 0,85 5,63 ± 0,44 220,12 ± 22,71 0,66 ± 0,02 58,53 ± 4,74

C 9,21 ± 0,40 4,79 ± 0,37 151,45 ± 8,57 0,65 ± 0,01 62,31 ± 3,34

ANOVA (valor de P)

    H 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0084 ** 0,0048 **

     T 0,1455 ns 0,3226 ns 0,0670 ns 0,4799 ns 0,4781 ns

     H x T 0,0693 ns 0,2629 ns 0,0167 * 0,4158 ns 0,3452 ns
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 2- Temperatura foliar 

Data 15/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
CB 3,19 ± 1,85 0,84 ± 0,20 19,80 ± 4,77 0,32 ± 0,34 145,52 ± 79,30

C 4,29 ± 1,92 2,13 ± 0,94 57,19 ± 28,83 0,61 ± 0,05 76,43 ± 10,42

CH
CB 13,02 ± 2,33 5,72 ± 0,44 184,32 ± 21,19 0,60 ± 0,03 69,64 ± 4,26

C 9,85 ± 0,99 4,50 ± 0,79 139,92 ± 32,97 0,59 ± 0,05 74,80 ± 10,52

ANOVA (valor de P)

    H 0,0030 ** 0,0006 *** 0,0010 ** 0,4841 ns 0,3655 ns

     T 0,5893 ns 0,9573 ns 0,8894 ns 0,4457 ns 0,4516 ns

     H x T 0,2787 ns 0,0924 ns 0,1328 ns 0,4304 ns 0,3849 ns

Data 22/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
CB 8,85 ± 1,39 1,80 ± 0,20 96,06 ± 13,81 0,55 ± 0,04 93,82 ± 9,00

C 18,35 ± 1,35 4,68 ± 0,25 331,33 ± 33,66 0,65 ± 0,02 56,56 ± 3,43

CH
CB 27,11 ± 2,25 5,68 ± 0,41 577,09 ± 94,88 0,63 ± 0,01 49,77 ± 4,83

C 23,48 ± 2,26 5,18 ± 0,46 417,16 ± 68,08 0,61 ± 0,02 60,34 ± 6,48

ANOVA (valor de P)

    H 0,0001 *** 0,0001 *** *0,0002 ** 0,4198 ns 0,0041 **

     T 0,1272 ns 0,0055 ** 0,5329 ns 0,1218 ns 0,0423 *

     H x T 0,0023 ** 0,0001 *** 0,0039 * 0,0173 * 0,0011 **
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T foliar

H T 25/7/2011 1/8/2011 26/8/2011 8/9/2011 15/9/2011 22/9/2011

SH
CB 27,65 ± 1,15 24,55 ± 0,55 25,24 ± 0,38 35,06 ± 0,70 36,20 ± 0,17 28,44 ± 0,16

C 27,39 ± 1,40 23,65 ± 0,12 25,72 ± 0,53 34,74 ± 0,86 35,73 ± 0,17 29,15 ± 0,05

CH
CB 27,67 ± 1,47 23,8 ± 0,08 26,40 ± 0,81 34,31 ± 0,65 35,33 ± 0,09 29,38 ± 0,12

C 27,46 ± 1,43 23,95 ± 0,03 26,43 ± 0,77 35,26 ± 0,89 35,37 ± 0,03 29,28 ± 0,04

ANOVA (valor de P)

     H 0,9746 ns 0,4458 ns 0,1605 ns 0,8835 ns 0,0014** 0,0001***

     T 0,8658 ns 0,2134 ns 0,6963 ns 0,6905 ns 0,1318 ns 0,0077**

     H x T 0,9865 ns 0,0907 ns 0,7357 ns 0,4269 ns 0,0888 ns 0,0009***
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 3- Fluorescência da clorofila a in vivo 

Data 25/7/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,79 ± 0,01 0,28 ± 0,03 0,54 ± 0,05 5,07 ± 0,38 173,28 ± 18,14

C 0,79 ± 0,02 0,24 ± 0,03 0,57 ± 0,08 4,27 ± 0,70 154,18 ± 16,71

CH
CB 0,74 ± 0,04 0,26 ± 0,03 0,52 ± 0,04 4,66 ± 0,51 166,09 ± 15,99

C 0,70 ± 0,03 0,28 ± 0,02 0,62 ± 0,04 3,68 ± 0,47 176,15 ± 15,11

ANOVA (valor de P)

  H 0,0220* 0,6594 ns 0,8684 ns 0,3567 ns 0,6594 ns

  T 0,5019 ns 0,7873 ns 0,2654 ns 0,1093 ns 0,7873 ns

  H  x T 0,5430ns 0,3882 ns 0,5160 ns 0,8623 ns 0,3882 ns

Data 1/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,69 ± 0,004 0,50 ± 0,01 0,72 ± 0,01 1,34 ± 0,15 317,70 ± 5,65

C 0,66 ± 0,04 0,45 ± 0,05 0,71 ± 0,04 1,35 ± 0,10 283,94 ± 30,63

CH
CB 0,56 ± 0,04 0,44 ± 0,05 0,67 ± 0,07 1,96 ± 0,59 278,90 ± 29,01

C 0,65 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,69 ± 0,02 1,66 ± 0,04 274,12 ± 4,56

ANOVA (valor de P)

  H 0,0560 ns 0,2888 ns 0,3917 ns 0,1741 ns 0,2888 ns

  T 0,3093 ns 0,3943 ns 0,9467 ns 0,6482 ns 0,3943 ns

  H x T 0,0729 ns 0,5175 ns 0,7997 ns 0,6217 ns 0,5175 ns

Data 26/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,77 ± 0,02 0,26 ± 0,02 0,54 ± 0,05 3,27 ± 0,36 163,76 ± 14,33

C 0,79 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,40 ± 0,03 2,84 ± 0,23 108,64 ± 8,29

CH
CB 0,82 ± 0,02 0,27 ± 0,04 0,48 ± 0,05 2,65 ± 0,30 170,23 ± 28,14

C 0,73 ± 0,01 0,26 ± 0,04 0,55 ± 0,06 2,85 ± 0,26 161,09 ± 28,24

ANOVA (valor de P)

  H 0,6191 ns 0,1874 ns 0,3442 ns 0,2984 ns 0,1874 ns

  T 0,0333 * 0,1522 ns 0,5068 ns 0,6955 ns 0,1522 ns

  H x T 0,0015 ** 0,2995 ns 0,0341 * 0,2883 ns 0,2995 ns

Data 8/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,69 ± 0,09 0,25 ± 0,06 0,48 ± 0,07 2,73 ± 0,40 158,96 ± 36,91

C 0,64 ± 0,12 0,20 ± 0,02 0,54 ± 0,05 2,96 ± 0,19 123,66 ± 15,19

CH
CB 0,80 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,58 ± 0,03 2,85 ± 0,32 155,02 ± 9,87

C 0,73 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,60 ± 0,07 3,34 ± 0,37 134,24 ± 3,93

ANOVA (valor de P)

  H 0,2184 ns 0,8739 ns 0,2009 ns 0,4594 ns 0,8739 ns

  T 0,4370 ns 0,1898 ns 0,5695 ns 0,2889 ns 0,1898 ns

  H x T 0,8713 ns 0,7289 ns 0,7115 ns 0,7077 ns 0,7289 ns

Data 15/9/2011
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 4- Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,82 ± 0,02 0,34 ± 0,09 0,57 ± 0,09 3,50 ± 0,33 215,72 ± 57,07

C 0,76 ± 0,03 0,32 ± 0,09 0,63 ± 0,07 3,26 ± 0,79 199,96 ± 58,89

CH
CB 0,81 ± 0,02 0,23 ± 0,002 0,46 ± 0,03 3,43 ± 0,23 144,53 ± 1,37

C 0,74 ± 0,04 0,22 ± 0,02 0,54 ± 0,03 4,31 ± 0,11 136,14 ± 13,62

ANOVA (valor de P)

H 0,5510 ns 0,1431 ns 0,1252 ns 0,3010 ns 0,1431 ns

T 0,0559 ns 0,7788 ns 0,2788 ns 0,4989 ns 0,7788 ns

H  x T 0,9954 ns 0,9317 ns 0,9028 ns 0,2478 ns 0,9317 ns

Data 22/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,80 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,39 ± 0,03 3,61 ± 0,49 100,35 ± 8,43

C 0,79 ± 0,02 0,27 ± 0,03 0,64 ± 0,05 2,99 ± 0,16 168,85 ± 19,43

CH
CB 0,81 ± 0,01 0,32 ± 0,04 0,68 ± 0,06 1,97 ± 0,18 203,65 ± 25,42

C 0,75 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,50 ± 0,03 2,82 ± 0,30 139,27 ± 12,82

ANOVA (valor de P)

H 0,1698 ns 0,0542 ns 0,1054 ns 0,0105 * 0,0542 ns

T 0,0089 ** 0,9087 ns 0,3943 ns 0,7100 ns 0,9089 ns

H  x T 0,1393 ns 0,0018 ** 0,0002 *** 0,0302 ns 0,0018 **

Data 1/8/2011

H T Cl a (mg 
dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg dm-2) Car (mg g-1)

SH
CB 2,81 ± 0,21 3,05 ± 0,24 0,92 ± 0,07 1,01 ± 0,08 0,81 ± 0,04 0,87 ± 0,05

C 2,51 ± 0,20 2,78 ± 0,21 0,80 ± 0,06 0,88 ± 0,06 0,77 ± 0,05 0,86 ± 0,05

CH
CB 2,99 ± 0,24 2,99 ± 0,26 0,98 ± 0,08 0,98 ± 0,08 0,84 ± 0,05 0,84 ± 0,05

C 2,90 ± 0,15 3,14 ± 0,18 0,97 ± 0,05 1,05 ± 0,05 0,88 ± 0,04 0,95 ± 0,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,1690 ns 0,5126 ns 0,0822 ns 0,3297 ns 0,1313 ns 0,5998 ns

     T 0,3524 ns 0,7917 ns 0,3101 ns 0,7484 ns 0,9664 ns 0,3457 ns

     H x T 0,6071 ns 0,3671 ns 0,3250 ns 0,1712 ns 0,4221 ns 0,2191 ns

Data 15/9/2011

H T Cl a (mg 
dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg dm-2) Car (mg g-1)

SH
CB 2,11 ± 0,06 2,37 ± 0,08 0,85 ± 0,12 0,94 ± 0,11 0,73 ± 0,02 0,82 ± 0,04

C 1,84 ± 0,20 2,23 ± 0,33 0,66 ± 0,07 0,80 ± 0,11 0,64 ± 0,06 0,77 ± 0,11

CH
CB 2,96 ± 0,22 3,24 ± 0,21 1,46 ± 0,25 1,56 ± 0,22 0,84 ± 0,05 0,92 ± 0,04

C 2,21 ± 0,16 2,62 ± 0,20 0,96 ± 0,07 1,13 ± 0,09 0,69 ± 0,05 0,81 ± 0,05
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 5- Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos 

ANOVA (valor de P)

     H 0,0020 ** 0,0103* 0,0057 ** 0,0032 ** 0,1262 ns 0,3200 ns

     T 0,0077 ** 0,1073 ns 0,0267 * 0,0577 ns 0,0215 * 0,2506 ns

     H x T 0,1758 ns 0,2936 ns 0,2985 ns 0,3344 ns 0,5077 ns 0,6340 ns
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SPAD

H T 25/7/2011 1/8/2011 26/8/2011 8/9/2011

SH
CB 33,57 ± 0,89 32,14 ± 0,91 33,83 ± 0,66 33,23 ± 0,44

C 28,81 ± 1,00 29,19 ± 1,32 29,54 ± 0,97 27,67 ± 1,77

CH
CB 34,13 ± 1,27 32,96 ± 1,00 34,45 ± 0,78 31,53 ± 0,43

C 31,47 ± 1,28 29,76 ± 1,03 28,36 ± 1,04 27,67 ± 0,76

ANOVA (valor de P)

     H 0,1603 ns 0,5496 ns 0,7510 ns 0,4243 ns

     T 0,0022 ** 0,0063 ** 0,0001 *** 0,0016 **

     H x T 0,3560 ns 0,8753 ns 0,3109 ns 0,4243 ns

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1) CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1)

SH
CB 92,17 ± 5,91 99,40 ± 4,56 75,73 ± 4,42 84,78 ± 4,98

C 91,40 ± 4,08 102,69 ± 7,12 87,50 ± 6,57 103,65 ± 7,51

CH
CB 116,82 ± 10,67 116,15 ± 8,43 72,22 ± 2,38 79,44 ± 3,79

C 120,91 ± 12,95 130,31 ± 13,41 81,84 ± 6,16 96,90 ± 7,09

ANOVA (valor de P)

     H 0,0076 ** 0,0226* 0,3851 ns 0,3288 ns

     T 0,8575 ns 0,3428 ns 0,0513 ns 0,0069**

     H x T 0,7923 ns 0,5519 ns 0,8370 ns 0,9081 ns

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T TBARS/dm2 TBARS/gDM TBARS/dm2 TBARS/gDM

SH
CB 111,35 ± 8,59 120,57 ± 10,18 126,74 ± 9,64 141,44 ± 9,50

C 141,66 ± 20,00 159,77 ± 24,12 180,90 ± 33,52 219,71 ± 48,41

CH
CB 124,23 ± 12,10 123,90 ± 11,72 122,74 ± 7,94 135,94 ± 12,38

C 148,39 ± 14,65 160,89 ± 16,63 196,75 ± 10,44 233,46 ± 15,90

ANOVA (valor de P)

     H 0,5053 ns 0,8947 ns 0,7659 ns 0,8785 ns

     T 0,0741 ns 0,0325 * 0,0027 ** 0,0036 **

     H x T 0,8335 ns 0,9476 ns 0,6112 ns 0,7217 ns
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 6- Anatomia foliar 

 7- RWC e LMA 
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Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T Fuga de eletrólitos (%) Fuga de eletrólitos (%)

SH
CB 18,64 ± 1,41 11,06 ± 1,75

C 12,25 ± 1,12 7,53 ± 0,47

CH
CB 19,48 ± 2,31 10,31 ± 1,51

C 10,57 ± 0,74 8,57 ± 1,12

ANOVA (valor de P)

     H 0,7861 ns 0,9021 ns

     T 0,0001 *** 0,0557 ns

     H x T 0,4147 ns 0,5087 ns

                                                  Ceras

H T  (µg cm-2)

SH
CB 5440,45 ± 694,51

C 5572,01 ± 4173,95

CH
CB 3804,86 ± 273,63

C 5306,23 ± 589,59

ANOVA (valor de P)

     H 0,1046 ns

     T 0,1547 ns

     H x T 0,2239 ns

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T RWC LMA (gm-2) RWC LMA (gm-2)

SH
CB 94,94 ± 0,36 114,07 ± 1,40 93,03 ± 0,55 115,57 ± 3,26

C 96,24 ± 0,21 111,95 ± 4,92 95,81 ± 1,28 132,98 ± 1,56

CH
CB 95,39 ± 0,37 100,56 ± 1,52 95,44 ± 0,98 115,86 ± 3,49

C 95,62 ± 0,52 113,13 ± 4,39 97,05 ± 0,76 130,11 ± 5,28

ANOVA (valor de P)

     H 0,8289 ns 0,1036 ns 0,0642 ns 0,7280 ns

     T 0,0633 ns 0,1635 ns 0,0291 * 0,0003 ***

     H x T 0,1797 ns 0,0559 ns 0,5364 ns 0,6693 ns
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E- Caulino (2011) 

 1- Trocas gasosas 

Data 25/7/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

K 3 3,84 ± 1,24 1,05 ± 0,24 62,22 ± 16,90 0,67 ± 0,39 66,69 ± 25,85

K 6 5,12 ± 1,58 1,23 ± 0,33 67,77 ± 21,39 0,64 ± 0,16 72,70 ± 10,23

C 7,24 ± 2,24 1,54 ± 0,27 85,41 ± 20,38 0,57 ± 0,14 85,66 ± 8,10

CH

K 3 9,55 ± 2,30 1,67 ± 0,29 103,44 ± 24,16 0,51 ± 0,18 96,61 ± 11,42

K 6 8,21 ± 2,24 1,70 ± 0,37 104,05 ± 25,46 0,63 ± 0,51 71,63 ± 33,26

C 12,03 ± 2,08 2,24 ± 0,36 131,52 ± 22,28 0,50 ± 0,20 94,14 ± 11,42

     H 0,0069** 0,0217 * 0,0246 * 0,2555 ns 0,4308 ns

     T 0,2374 ns 0,2119 ns 0,4473 ns 0,5347 ns 0,6549 ns

     H x T 0,7995 ns 0,9288 ns 0,9753 ns 0,6723 ns 0,7126 ns

 Data 1/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

K 3 12,84 ± 0,52 2,07 ± 0,39 218,22 ± 50,25 0,63 ± 0,07 68,26 ± 40,60

K 6 12,67 ± 1,17 1,88 ± 0,29 177,90 ± 47,07 0,54 ± 0,10 90,90 ± 22,37

C 12,84 ± 0,80 2,39 ± 0,23 238,33 ± 37,70 0,67 ± 0,05 57,90 ± 9,60

CH

K 3 11,91 ± 0,81 2,55 ± 0,13 260,23 ± 32,70 0,73 ± 0,02 46,93 ± 3,57

K 6 11,33 ± 1,09 2,66 ± 0,17 309,72 ± 28,17 0,78 ± 0,01 36,64 ± 1,60

C 13,71 ± 0,67 2,98 ± 0,04 350,72 ± 19,53 0,76 ± 0,01 39,20 ± 1,30

     H 0,5404 ns 0,0060 ** 0,0072 ** 0,0110 * 0,0092 **

     T 0,3779 ns 0,2015 ns 0,3164 ns 0,6529 ns 0,5224 ns

     H x T 0,4590 ns 0,8126 ns 0,4912 ns 0,3502 ns 0,3372 ns

Data 26/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

K 3 9,43 ± 0,48 2,04 ± 0,13 177,18 ± 24,18 0,67 ± 0,03 60,39 ± 6,76

K 6 10,93 ± 0,49 2,29 ± 0,19 217,27 ± 27,77 0,66 ± 0,05 62,34 ± 12,39

C 10,46 ± 0,44 2,43 ± 0,15 207,86 ± 25,89 0,67 ± 0,04 59,25 ± 7,95

CH

K 3 11,48 ± 0,40 2,90 ± 0,10 269,65 ± 28,13 0,71 ± 0,03 48,03 ± 7,02

K 6 10,82 ± 0,39 2,82 ± 0,10 268,69 ± 21,53 0,74 ± 0,01 42,09 ± 2,74

C 11,89 ± 0,57 3,57 ± 0,19 422,62 ± 82,17 0,75 ± 0,04 40,58 ± 8,50

     H 0,0044 ** 0,0001 *** 0,0011 ** 0,0252 * 0,0125 *

     T 0,3012 ns 0,0013 ** 0,0798 ns 0,9091 ns 0,8670 ns

     H x T 0,0675 ns 0,1230 ns 0,1396 ns 0,8225 ns 0,8789 ns

Data 8/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

K 3 4,77 ± 0,94 1,79 ± 0,39 52,68 ± 12,10 0,49 ± 0,05 102,17 ± 11,56

K 6 4,41 ± 0,93 1,68 ± 0,30 48,04 ± 9,60 0,56 ± 0,03 87,96 ± 0,71

C 5,28 ± 1,09 1,92 ± 0,36 64,04 ± 15,57 0,53 ± 0,07 94,24 ± 16,67

CH

K 3 8,50 ± 0,46 4,22 ± 0,42 137,04 ± 16,32 0,63 ± 0,02 67,34 ± 5,80

K 6 8,79 ± 0,90 4,69 ± 0,30 156,12 ± 13,63 0,67 ± 0,02 57,44 ± 4,00

C 9,21 ± 0,40 4,79 ± 0,37 151,45 ± 8,57 0,65 ± 0,01 62,31 ± 3,34
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 2- Temperatura foliar 

     H 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0004 *** 0,0001 ***

     T 0,6868 ns 0,6305 ns 0,6012 ns 0,4305 ns 0,4691 ns

     H x T 0,9240 ns 0,7080 ns 0,6100 ns 0,9454 ns 0,9749 ns

Data 15/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

K 3 6,34 ± 2,46 2,34 ± 0,80 61,12 ± 21,88 0,50 ± 0,05 98,00 ± 8,16

K 6 2,54 ± 1,44 0,93 ± 0,37 22,07 ± 9,32 0,47 ± 0,04 111,28 ± 7,73

C 4,29 ± 1,92 2,13 ± 0,94 57,19 ± 28,83 0,61 ± 0,05 76,43 ± 10,42

CH

K 3 4,76 ± 1,92 2,54 ± 0,80 67,53 ± 22,67 0,64 ± 0,05 68,32 ± 9,19

K 6 7,79 ± 0,42 3,93 ± 0,43 107,65 ± 14,90 0,60 ± 0,03 74,47 ± 7,92

C 9,85 ± 0,99 4,50 ± 0,79 139,92 ± 32,97 0,59 ± 0,05 74,80 ± 10,52

     H 0,0391 * 0,0083 ** 0,0095 ** 0,0318 * 0,0098 **

     T 0,4858 ns 0,3980 ns 0,2766 ns 0,3203 ns 0,2036 ns

     H x T 0,0836 ns 0,1683 ns 0,1950 ns 0,1623 ns 0,1645 ns

Data 22/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
K 6 15,97 ± 2,16 3,09 ± 0,44 181,72 ± 38,98 0,51 ± 0,03 93,34 ± 7,80

C 18,35 ± 1,35 4,68 ± 0,25 331,33 ± 33,66 0,65 ± 0,02 56,56 ± 3,43

CH
K 6 22,79 ± 2,31 5,10 ± 0,29 330,71 ± 39,88 0,56 ± 0,04 70,65 ± 6,76

C 23,48 ± 2,26 5,18 ± 0,46 417,16 ± 68,08 0,61 ± 0,02 60,34 ± 6,48

     H 0,0085 ** 0,0030 ** 0,0210 * 0,9906 ns 0,1408 ns

     T 0,4543 ns 0,0330 * 0,0204 * 0,0013 ** 0,0013 **

     H x T 0,6770 ns 0,0517 ns 0,5030 ns 0,0996 ns 0,0451 *
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T foliar

H T 25/7/2011 1/8/2011 26/8/2011 8/9/2011 15/9/2011

SH

K3 27,28 ± 1,48 22,90 ± 0,42 25,58 ± 0,52 35,02 ± 0,74 35,87 ± 0,07

K6 27,27 ± 1,33 24,04 ± 0,60 25,55 ± 0,46 35,18 ± 0,68 35,97 ± 0,09

C 27,39 ± 1,40 23,65 ± 0,12 25,72 ± 0,53 34,74 ± 0,86 35,73 ± 0,17

CH

K3 27,15 ± 1,45 24,05 ± 0,38 26,38 ± 0,86 34,61 ± 1,00 35,43 ± 0,09

K6 26,53 ± 1,41 23,45 ± 0,09 25,66 ± 0,39 34,97 ± 0,72 35,83 ± 0,03

C 27,46 ± 1,43 23,95 ± 0,03 26,43 ± 0,77 35,26 ± 0,89 35,37 ± 0,03

ANOVA (valor de P)

     H 0,8186 ns 0,3650 ns 0,2924 ns 0,9604 ns 0,0013**

     T 0,9329 ns 0,6678 ns 0,7242 ns 0,9463 ns 0,0068**

     H x T 0,95749 ns 0,0932 ns 0,8328 ns 0,8377 ns 0,2645 ns
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 3- Fluorescência da clorofila a in vivo 

Data 25/7/2011

H T Fv/Fm ΦPSIIR qP NPQ ETR

SH

K 3 0,74 ± 0,04 0,25 ± 0,02 0,49 ± 0,04 4,07 ± 0,39 159,55 ± 13,46

K 6 0,75 ± 0,04 0,32 ± 0,06 0,55 ± 0,09 4,17 ± 0,41 200,27 ± 34,70

C 0,79 ± 0,02 0,24 ± 0,03 0,57 ± 0,08 4,27 ± 0,70 154,18 ± 16,71

CH

K 3 0,72 ± 0,04 0,24 ± 0,02 0,49 ± 0,02 3,29 ± 0,33 151,01 ± 9,83

K 6 0,79 ± 0,02 0,24 ± 0,06 0,43 ± 0,11 4,91 ± 0,92 148,98 ± 38,83

C 0,70 ± 0,03 0,28 ± 0,02 0,62 ± 0,04 3,68 ± 0,47 176,15 ± 15,11

ANOVA (valor de P)

     H 0,4365 ns 0,4932 ns 0,6849 ns 0,6325 ns 0,4932 ns

     T 0,6250 ns 0,7012 ns 0,1950 ns 0,3115 ns 0,7012 ns

     H x T 0,3057 ns 0,2983 ns 0,4823 ns 0,3575 ns 0,2983 ns

Data 1/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSIIR qP NPQ ETR

SH

K 3 0,67 ± 0,02 0,49 ± 0,07 0,71 ± 0,11 1,57 ± 0,27 309,25 ± 44,61

K 0,65 ± 0,01 0,52 ± 0,04 0,75 ± 0,04 1,64 ± 0,34 325,50 ± 23,56

C 0,66 ± 0,04 0,45 ± 0,05 0,71 ± 0,04 1,35 ± 0,10 283,94 ± 30,63

CH

K 3 0,70 ± 0,01 0,55 ± 0,02 0,79 ± 0,04 1,78 ± 0,57 349,46 ± 12,22

K 6 0,45 ± 0,05 0,36 ± 0,02 0,57 ± 0,02 2,61 ± 0,21 226,25 ± 12,40

C 0,65 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,69 ± 0,02 1,66 ± 0,04 274,12 ± 4,56

ANOVA (valor de P)

     H 0,0316 * 0,2862 ns 0,3982 ns 0,0734 ns 0,2862 ns

     T 0,0010 ** 0,0979 ns 0,3057 ns 0,1538 ns 0,0979 ns

     H x T 0,0038 ** 0,0485 * 0,1140 ns 0,4300 ns 0,0485 *

Data 26/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSIIR qP NPQ ETR

SH

K 3 0,40 ± 0,10 0,26 ± 0,03 0,47 ± 0,04 2,32 ± 0,28 164,67 ± 21,11

K 6 0,38 ± 0,09 0,34 ± 0,03 0,61 ± 0,06 2,15 ± 0,42 214,94 ± 21,97

C 0,16 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,40 ± 0,03 2,84 ± 0,23 108,64 ± 8,29
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CH

K 3 0,19 ± 0,03 0,18 ± 0,02 0,40 ± 0,04 3,27 ± 0,41 111,75 ± 11,80

K 6 0,39 ± 0,06 0,42 ± 0,03 0,67 ± 0,02 2,00 ± 0,16 267,54 ± 18,52

C 0,33 ± 0,06 0,26 ± 0,04 0,55 ± 0,06 2,85 ± 0,26 161,09 ± 28,24

ANOVA (valor de P)

     H 0,8471 ns 0,2832 ns 0,2064 ns 0,2867 ns 0,2832 ns

     T 0,1039 ns 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0310 * 0,0001 ***

     H x T 0,0259 * 0,0146 * 0,0380 * 0,1634 ns 0,0146 *

8/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSIIR qP NPQ ETR

SH

K 3 0,79 ± 0,02 0,26 ± 0,04 0,52 ± 0,04 2,97 ± 0,29 162,99 ± 25,51

K 6 0,79 ± 0,02 0,32 ± 0,06 0,59 ± 0,05 2,53 ± 0,49 201,24 ± 36,05

C 0,64 ± 0,12 0,20 ± 0,02 0,54 ± 0,05 2,96 ± 0,19 123,66 ± 15,19

CH

K 3 0,75 ± 0,03 0,21 ± 0,03 0,54 ± 0,05 3,26 ± 0,46 131,05 ± 21,55

K 6 0,62 ± 0,11 0,16 ± 0,03 0,73 ± 0,26 2,68 ± 0,46 99,32 ± 15,82

C 0,73 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,60 ± 0,07 3,34 ± 0,37 134,24 ± 3,93

ANOVA (valor de P)

     H 0,4981 ns 0,0308 * 0,4775 ns 0,4036 ns 0,0308 *

     T 0,4963 ns 0,5826 ns 0,5346 ns 0,3050 ns 0,5826 ns

     H x T 0,2131 ns 0,0475 * 0,8961 ns 0,9541 ns 0,0475 *

Data 15/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSIIR qP NPQ ETR

SH

K 3 0,78 ± 0,01 0,16 ± 0,02 0,39 ± 0,08 4,45 ± 0,12 101,40 ± 14,38

K 6 0,79 ± 0,03 0,42 ± 0,01 0,69 ± 0,03 3,03 ± 0,48 261,52 ± 6,49

C 0,76 ± 0,03 0,32 ± 0,09 0,63 ± 0,07 3,26 ± 0,79 199,96 ± 58,89

CH

K 3 0,79 ± 0,01 0,39 ± 0,07 0,66 ± 0,06 2,89 ± 0,61 243,91 ± 42,03

K 6 0,79 ± 0,03 0,32 ± 0,12 0,58 ± 0,10 4,09 ± 1,03 201,55 ± 72,48

C 0,74 ± 0,04 0,22 ± 0,02 0,54 ± 0,03 4,31 ± 0,11 136,14 ± 13,62

ANOVA (valor de P)

     H  0,9879 ns 0,8608 ns 0,6945 ns 0,7224 ns 0,8608 ns

     T 0,3194 ns 0,2896 ns 0,3069 ns 0,9398 ns 0,2896 ns

     H x T 0,8416 ns 0,0518 ns 0,0239 * 0,0905 ns 0,0518 ns

Data 22/9/2011
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 4- Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

H T Fv/Fm ΦPSIIR qP NPQ ETR

SH
K 6 0,30 ± 0,03 0,22 ± 0,02 0,49 ± 0,03 3,47 ± 0,32 138,06 ± 11,24

C 0,30 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,64 ± 0,05 2,99 ± 0,16 168,85 ± 19,43

CH
K 6 0,25 ± 0,05 0,27 ± 0,05 0,62 ± 0,07 3,08 ± 0,47 169,88 ± 29,14

C 0,23 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,50 ± 0,03 2,82 ± 0,30 139,27 ± 12,82

ANOVA (valor de P)

     H 0,9040 ns 0,9545 ns 0,9911 ns 0,4187 ns 0,9548 ns

     T 0,6557 ns 0,9962 ns 0,7255 ns 0,2778 ns 0,9962 ns

     H x T 0,8243 ns 0,1345 ns 0,0108 * 0,7363 ns 0,1346 ns
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1/8/2011

H T Cl a (mg dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg dm-2) Car (mg g-1)

SH

K 3 3,13 ± 0,32 3,57 ± 0,39 1,06 ± 0,12 1,21 ± 0,14 0,88 ± 0,07 1,00 ± 0,09

K 6 2,78 ± 0,11 3,05 ± 0,22 0,93 ± 0,05 1,02 ± 0,070 0,82 ± 0,04 0,90 ± 0,08

C 2,51 ± 0,20 2,78 ± 0,21 0,80 ± 0,06 0,88 ± 0,06 0,77 ± 0,04 0,86 ± 0,05

CH

K 3 2,38 ± 0,06 2,52 ± 0,13 0,75 ± 0,12 0,80 ±0,05 0,72 ± 0,03 0,76 ± 0,02

K 6 2,72 ± 0,14 3,01 ± 0,26 0,96 ± 0,08 1,06 ± 0,11 0,76 ± 0,03 0,84 ± 0,06

C 2,90 ± 0,15 3,14 ± 0,18 0,97 ± 0,05 1,05 ± 0,05 0,88 ± 0,04 0,95 ± 0,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,3603ns 0,2316 ns 0,5297 ns 0,3465 ns 0,3533 ns 0,1801 ns

     T 0,9583 ns 0,9304 ns 0,6851 ns 0,7251 ns 0,7599 ns 0,8666 ns

     H x T 0,0145 * 0,0221 * 0,0038 ** 0,0057 ** 0,0278 * 0,424 ns

 15/9/2011

H T Cl a (mg dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg dm-2) Car (mg g-1)

SH

K 3 2,36 ± 0,20 2,48 ± 0,20 0,83 ± 0,08 0,87 ± 0,08 0,75 ± 0,05 0,79 ± 0,04

K 6 2,53 ± 0,20 2,89 ± 0,24 0,94 ± 0,13 1,07 ± 0,16 0,79 ± 0,05 0,91 ± 0,07

C 1,84 ± 0,20 2,23 ± 0,33 0,66 ± 0,07 0,80 ± 0,11 0,64 ± 0,06 0,77 ± 0,11

CH

K 3 2,19 ± 0,17 2,63 ± 0,29 1,08 ± 0,26 1,33 ± 0,36 0,56 ± 0,09 0,66 ± 0,11

K 6 2,28 ± 0,13 2,65 ± 0,18 1,08 ± 0,14 1,23 ± 0,14 0,64 ± 0,04 0,75 ± 0,08

C 2,21 ± 0,16 2,62 ± 0,20 0,96 ± 0,07 1,13 ± 0,09 0,89 ± 0,05 0,81 ± 0,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,8978 ns 0,6403 ns 0,0557 ns 0,0441 * 0,0484 * 0,2056 ns

     T 0,1277 ns 0,3958 ns 0,3563 ns 0,5868 ns 0,5736 ns 0,4231 ns

     H x T 0,2001 ns 0,4561 ns 0,8678 ns 0,7393 ns 0,1139 ns 0,4369 ns
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 5- Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos 
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Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1) CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1)

SH

K 3 127,79 ± 15,74 143,81 ± 14,23 88,51 ± 8,02 92,87 ± 6,90

K 6 78,77 ± 4,29 86,05 ± 5,99 73,87 ± 5,77 84,04 ± 6,58

C 120,91 ± 12,95 102,69 ± 7,12 87,50 ± 6,59 103,65 ± 7,51

CH

K 3 110,49 ± 11,16 115,86 ± 11,34 101,96 ± 4,76 120,27 ± 3,28

K 6 114,93 ± 5,62 125,79 ± 6,20 67,10 ± 5,08 77,04 ± 2,91

C 120,91 ± 12,95 130,31 ± 13,41 81,84 ± 6,16 96,90 ± 7,09

ANOVA (valor de P)

     H 0,0588 ns 0,1286 ns 0,9467 ns 0,3739 ns

     T 0,1009 ns 0,0828 ns 0,0020 ** 0,0007 **

     H x T 0,0247 * 0,0058 ** 0,2037 ns 0,0116 *

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T TBARS/dm2 TBARS/gDM TBARS/dm2 TBARS/gDM

SH

K 3 141,61 ± 4,56 161,45 ± 7,73 140,38 ± 19,94 146,18 ± 17,90

K 6 123,78 ± 9,59 133,79 ± 8,03 148,84 ± 12,39 170,80 ± 16,26

C 141,66 ± 20,00 159,77 ± 24,12 180,90 ± 33,52 219,71 ± 48,41

CH

K 3 161,19 ± 21,30 168,99 ± 22,35 174,21 ± 4,09 206,88 ± 8,16

K 6 133,67 ± 16,71 145,49 ± 15,61 131,08 ± 11,82 150,74 ± 10,86

C 148,39 ± 14,65 160,89 ± 16,63 196,15 ± 10,44 233,46 ± 15,90

ANOVA (valor de P)

     H 0,3510 ns 0,6276 ns 0,4826 ns 0,3560 ns

     T 0,3383 ns 0,2922 ns 0,0353 * 0,0245 *

     H x T 0,9122 ns 0,9519 ns 0,3605 ns 0,2469 ns

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T Fuga de eletrólitos (%) Fuga de eletrólitos (%)

SH

K 3 10,44 ± 0,70 7,18 ± 0,88

K 6 12,40 ± 0,99 9,74 ± 0,47

C 12,25 ± 1,12 7,53 ± 0,47

CH

K 3 20,15 ± 3,59 8,96 ± 0,83

K 6 11,90 ± 1,20 9,44 ± 1,06

C 10,57 ± 0,74 8,57 ± 1,12

ANOVA (valor de P)

     H 0,0826 ns 0,2318 ns

     T 0,0704 ns 0,1285 ns

     H x T 0,0040 ** 0,4670 ns
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 6- Anatomia foliar 

 7- RWC e LMA 
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Ceras

H T (µg cm-2)

SH

K3 6000,67 ± 432,03

K6 6346,57 ± 415,48

C 5572,01 ± 417,95

CH

K3 4284,98 ± 1882,81

K6 650,94 ± 45,97

C 5306,23 ± 589,59

ANOVA (valor de P)

     H 0,0033 **

     T 0,0901ns

     H x T 0,0218 *

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T RWC LMA (gm-2) RWC LMA (gm-2)

SH

K 3 94,62 ± 0,60 117,70 ± 6,84 94,75 ± 1,59 118,72 ± 3,51

K 6 93,50 ± 0,37 115,39 ± 2,55 96,49 ± 2,88 128,25 ± 5,19

C 96,24 ± 0,21 111,95 ± 4,92 97,05 ± 0,76 132,98 ± 1,56

CH

K 3 94,78 ± 0,60 111,23 ± 6,64 95,27 ± 1,20 129,70 ± 6,52

K 6 94,50 ± 0,78 127,52 ± 3,88 98,83 ± 3,36 126,43 ± 5,07

C 95,62 ± 0,52 113,13 ± 4,39 97,05 ± 0,76 130,11 ± 1,56

ANOVA (valor de P)

     H 0,3958 ns 0,5883 ns 0,4231 ns 0,5954 ns

     T 0,0032 ** 0,2011 ns 0,4493 ns 0,3208 ns

     H x T 0,2886 ns 0,2032 ns 0,9070 ns 0,2890 ns
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F- Silício (2011) 

 1- Trocas gasosas 

Data 25/7/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
Si-K 4,79 ± 1,43 1,29 ± 0,22 72,92 ± 17,39 0,67 ± 0,05 67,20 ± 11,46

C 7,24 ± 2,24 1,54 ± 0,27 85,41 ± 20,38 0,57 ± 0,04 85,66 ± 8,10

CH
Si-K 6,87 ± 1,81 1,40 ± 0,24 85,37 ± 20,51 0,55 ± 0,05 90,43 ± 12,54

C 12,03 ± 2,08 2,24 ± 0,36 131,52 ± 22,28 0,50 ± 0,06 94,14 ± 11,97

ANOVA (valor de P)

    H 0,0271* 0,1170 ns 0,1295 ns 0,0063 ** 0,0158 *

     T 0,1580ns 0,1347 ns 0,4007 ns 0,2261 ns 0,3451 ns

     H x T 0,7802ns 0,5495 ns 0,7265 ns 0,6028 ns 0,5151 ns

Data 1/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
Si-K 11,93 ± 0,19 2,02 ± 0,13 158,81 ± 24,23 0,58 ± 0,05 79,92 ± 10,60

C 12,84 ± 0,80 2,39 ± 0,23 238,33 ± 37,70 0,67 ± 0,05 57,90 ± 9,60

CH
Si-K 14,92 ± 0,55 3,09 ± 0,21 404,68 ± 37,41 0,76 ± 0,01 37,43 ± 2,10

C 13,71 ± 0,67 2,98 ± 0,04 350,72 ± 19,53 0,76 ± 0,01 39,20 ± 1,30

ANOVA (valor de P)

    H 0,1337 ns 0,0021 ** 0,0002 ** 0,0015 ** 0,0010 **

     T 0,2407 ns 0,8471 ns 0,9534 ns 0,6436 ns 0,6199 ns

     H x T 0,0108 * 0,5843 ns 0,1901 ns 0,5354 ns 0,4865 ns

Data 26/8/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
Si-K 8,74 ± 0,21 2,13 ± 0,20 186,40 ± 24,48 0,70 ± 0,04 55,80 ± 9,18

C 10,46 ± 0,44 2,43 ± 0,15 207,86 ± 25,89 0,67 ± 0,04 59,25 ± 7,95

CH
Si-K 9,65 ± 0,90 2,71 ± 0,21 256,77 ± 41,15 0,75 ± 0,02 42,72 ± 3,88

C 11,89 ± 0,57 3,57 ± 0,19 422,62 ± 82,17 0,75 ± 0,04 40,58 ± 8,50

ANOVA (valor de P)

    H 0,0040 ** 0,0001 *** 0,0005 *** 0,0178 * 0,0075 **

     T 0,0019 ** 0,0071 ** 0,0887 ns 0,9032 ns 0,9865 ns

     H x T 0,7905 ns 0,2655 ns 0,2615 ns 0,9263 ns 0,9219 ns

Data 8/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
Si-K 6,52 ± 0,86 3,07 ± 0,24 100,89 ± 9,13 0,67 ± 0,02 62,48 ± 4,55

C 5,28 ± 1,09 1,92 ± 0,36 64,04 ± 15,57 0,53 ± 0,07 94,24 ± 16,67

CH
Si-K 7,54 ± 0,61 4,45 ± 0,50 147,04 ± 17,88 0,69 ± 0,02 55,01 ± 4,33

C 9,21 ± 0,40 4,79 ± 0,37 151,45 ± 8,57 0,65 ± 0,01 62,31 ± 3,34
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 2- Temperatura foliar 

ANOVA (valor de P)

    H 0,0010 ** 0,0001 *** 0,0001 *** 0,0207 * 0,0097 **

     T 0,0828 ns 0,0961 ns 0,1187 ns 0,0657 ns 0,1013 ns

     H x T 0,0998 ns 0,0988 ns 0,1272 ns 0,4225 ns 0,3995 ns

Data 15/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
Si-K 5,08 ± 0,43 2,32 ± 0,37 73,00 ± 15,24 0,60 ± 0,05 80,76 ± 10,81

C 4,29 ± 1,92 2,13 ± 0,94 57,19 ± 28,83 0,61 ± 0,05 76,43 ± 10,42

CH
Si-K 6,33 ± 1,24 3,37 ± 0,66 91,14 ± 20,70 0,62 ± 0,01 70,74 ± 2,98

C 9,85 ± 0,99 4,50 ± 0,79 139,92 ± 32,97 0,59 ± 0,05 74,80 ± 10,52

ANOVA (valor de P)

    H 0,0001*** 0,0003** 0,0021 ** 0,0897 ns 0,0348 *

     T 0,3718 ns 0,4827 ns 0,4253 ns 0,0178 * 0,0212 *

     H x T 0,0410 * 0,1981 ns 0,1766 ns 0,0950 ns 0,0723 ns

Data 22/9/2011

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH
Si-K 15,11 ± 1,02 2,94 ± 0,13 188,35 ± 10,58 0,58 ± 0,02 80,27 ± 2,99

C 18,35 ± 1,35 4,68 ± 0,25 331,33 ± 33,66 0,65 ± 0,02 56,56 ± 3,43

CH
Si-K 21,94 ± 2,07 5,55 ± 0,35 413,95 ± 48,03 0,64 ± 0,01 53,62 ± 1,50

C 23,48 ± 2,26 5,18 ± 0,45 417,16 ± 68,08 0,61 ± 0,02 60,34 ± 6,48

ANOVA (valor de P)

    H 0,0030 ** 0,0001*** 0,0027 ** 0,5686 ns 0,0108 *

     T 0,1835 ns 0,0453 * 0,1183 ns 0,1254 ns 0,0485 *

     H x T 0,6282 ns 0,0038 ** 0,1341 ns 0,0029 ** 0,0014 **
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T foliar

H T 25/7/2011 1/8/2011 26/8/2011 8/9/2011 15/9/2011 22/9/2011

SH
Si-K 28,01 ± 1,24 24,73 ± 0,61 25,09 ± 0,30 34,21 ± 0,70 34,63 ± 0,66 27,46 ± 0,07

C 27,39 ± 1,40 23,65 ± 0,12 25,72 ± 0,53 34,74 ± 0,86 35,73 ± 0,17 29,15 ± 0,05

CH
Si-K 27,12 ± 1,31 23,78 ± 0,13 25,80 ± 0,44 34,98 ± 0,73 35,90 ± 0,06 29,68 ± 0,04

C 27,46 ± 1,43 23,95 ± 0,03 26,43 ± 0,77 35,26 ± 0,89 35,37 ± 0,03 29,28 ± 0,04

ANOVA (valor de P)

     H 0,4826 ns 0,7570 ns 0,1976 ns 0,7225 ns 0,5886 ns 0,0001***

     T 0,9886 ns 0,3117 ns 0,4847 ns 0,8679 ns 0,8549 ns 0,0001***

     H x T 0,8420 ns 0,0566 ns 0,9541 ns 0,6489 ns 0,2232 ns 0,0001***
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 3- Fluorescência da clorofila a in vivo 

Data 25/7/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
Si-K 0,71 ± 0,04 0,21 ± 0,02 0,57 ± 0,06 4,33 ± 0,36 132,16 ± 11,84

C 0,79 ± 0,02 0,24 ± 0,03 0,57 ± 0,08 4,27 ± 0,70 154,18 ± 16,71

CH
Si-K 0,75 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,64 ± 0,03 3,68 ± 0,29 171,21 ±19,93

C 0,70 ± 0,03 0,28 ± 0,02 0,62 ± 0,04 3,68 ± 0,47 176,15 ± 15,11

ANOVA (valor de P)

     H 0,5125 ns 0,0736 ns 0,3512 ns 0,2107 ns 0,0736 ns

     T 0,6113 ns 0,4140 ns 0,8683 ns 0,9587 ns 0,4140 ns

     H x T 0,0641 ns 0,6031 ns 0,8908 ns 0,9539 ns 0,6031 ns

Data 1/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
Si-K 0,84 ± 0,001 0,29 ± 0,02 0,57 ± 0,03 1,83 ± 0,36 181,90 ± 13,48

C 0,83 ± 0,004 0,45 ± 0,05 0,71 ± 0,04 1,35 ± 0,10 283,94 ± 30,63

CH
Si-K 0,84 ± 0,004 0,39 ± 0,02 0,67 ± 0,04 1,85 ± 0,43 244,57 ± 13,90

C 0,82 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,69 ± 0,02 1,66 ± 0,04 274,12 ± 4,56

ANOVA (valor de P)

     H 0,3017 ns 0,1859 ns 0,2682 ns 0,5985 ns 0,1859 ns

     T 0,0116 * 0,0070** 0,0450* 0,2745 ns 0,0070 **

     H x T 0,4089 ns 0,0824 ns 0,0761 ns 0,6252 ns 0,0824 ns

Data 26/8/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
Si-K 0,72 ± 0,02 0,21 ± 0,03 0,46 ± 0,02 3,74 ± 0,44 131,70 ± 17,43

C 0,79 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,40 ± 0,03 2,84 ± 0,23 108,64 ± 8,29

CH
Si-K 0,75 ± 0,02 0,19 ± 0,02 0,49 ± 0,03 3,43 ± 0,34 122,11 ± 102,25

C 0,73 ± 0,01 0,26 ± 0,04 0,55 ± 0,06 2,85 ± 0,26 161,09 ± 28,24

ANOVA (valor de P)

     H 0,2923 ns 0,6943 ns 0,3998 ns 0,5892 ns 0,6943 ns

     T 0,1233 ns 0,9148 ns 0,9526 ns 0,2038 ns 0,9148 ns

     H x T 0,0091 ** 0,0264 * 0,0221 * 0,9159 ns 0,0264 *

Data 8/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
Si-K 0,75 ± 0,01 0,23 ± 0,05 0,54 ± 0,04 3,48 ± 0,42 146,58 ± 28,43

C 0,64 ± 0,12 0,20 ± 0,02 0,54 ± 0,05 2,96 ± 0,19 123,66 ± 15,19

CH
Si-K 0,67 ± 0,06 0,15 ± 0,02 0,50 ± 0,05 3,24 ± 0,15 96,88 ± 9,96

C 0,73 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,60 ± 0,07 3,34 ± 0,37 134,24 ± 3,93

�221



Capítulo VIII. Anexos 
!

 4- Pigmentos fotossintéticos/SPAD 

ANOVA (valor de P)

     H 0,8699 ns 0,7277 ns 0,2107 ns 0,1150 ns 0,7277 ns

     T 0,8978 ns 0,3236 ns 0,4122 ns 0,7665 ns 0,3236 ns

     H x T 0,4869 ns 0,0799 ns 0,2330 ns 0,1129 ns 0,0799 ns

Data 15/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
Si-K 0,69 ± 0,03 0,24 ± 0,03 0,51 ± 0,04 4,07 ± 0,93 153,82 ± 16,31

C 0,76 ± 0,03 0,32 ± 0,09 0,63 ± 0,07 3,26 ± 0,79 199,94 ± 58,89

CH
Si-K 0,75 ± 0,02 0,17 ± 0,005 0,39 ± 0,04 4,66 ± 0,64 105,20 ± 3,02

C 0,74 ± 0,04 0,22 ± 0,02 0,54 ± 0,03 4,31 ± 0,11 136,14 ± 13,62

ANOVA (valor de P)

     H 0,4577ns 0,3336 ns 0,3196 ns 0,4265 ns 0,1105 ns

     T 0,2809 ns 0,0678 ns 0,0274 * 0,3477 ns 0,2537 ns

     H x T 0,2122 ns 0,2561 ns 0,2046 ns 0,6343 ns 0,8144 ns

Data 22/9/2011

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
Si-K 0,77 ± 0,02 0,19 ± 0,1 0,42 ± 0,03 2,99 ± 0,42 117,92 ± 8,45

C 0,79 ± 0,02 0,27 ± 0,03 0,64 ± 0,05 2,99 ± 0,16 168,85 ± 19,43

CH
Si-K 0,71 ± 0,03 0,22 ± 0,02 0,52 ± 0,09 3,12 ± 0,28 138,91 ± 14,76

C 0,75 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,50 ± 0,03 2,82 ± 0,30 139,27 ± 12,82

ANOVA (valor de P)

     H 0,0412 * 0,7695 ns 0,7035 ns 0,9589 ns 0,7696 ns

     T 0,2431 ns 0,0941 ns 0,0840 ns 0,6215 ns 0,0942 ns

     H x T 0,5486 ns 0,0986 ns 0,0540 ns 0,6397 ns 0,0986 ns

Data 1/8/2011

H T Cl a (mg dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg 
dm-2) Car (mg g-1)

SH
Si-K 2,36 ± 0,10 2,58 ± 0,15 0,80 ± 0,05 0,87 ± 0,07 0,71 ± 0,03 0,78 ± 0,04

C 2,51 ± 0,20 2,78 ± 0,21 0,80 ± 0,06 0,88 ± 0,05 0,77 ± 0,05 0,86 ± 0,05

CH
Si-K 3,12 ± 0,25 3,10 ± 0,27 1,04 ± 0,09 1,04 ± 0,10 0,94 ± 0,06 0,94 ± 0,06

C 2,90 ± 0,15 3,14 ± 0,18 0,97 ± 0,05 1,05 ± 0,05 0,88 ± 0,04 0,95 ± 0,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,0059 ** 0,0470 * 0,0040 ** 0,0303 * 0,0013 ** 0,0279 *

     T 0,8689 ns 0,5743 ns 0,5874 ns 0,8757 ns 0,9608 ns 0,3914 ns

     H x T 0,3572 ns 0,6888 ns 0,6294 ns 0,9828 ns 0,1801 ns 0,5035 ns
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 5- Compostos fenólicos totais, TBARS e perda de eletrólitos 

Data 15/9/2011

H T Cl a (mg dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b (mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg 
dm-2) Car (mg g-1)

SH
Si-K 1,72 ± 0,08 1,91 ± 0,06 0,57 ± 0,02 0,63 ± 0,02 0,59 ± 0,02 0,65 ± 0,02

C 1,84 ± 0,20 2,23 ± 0,33 0,66 ± 0,07 0,80 ± 0,11 0,64 ± 0,06 0,77 ± 0,11

CH
Si-K 2,17 ± 0,11 2,48 ± 0,17 1,16 ± 0,12 1,34 ± 0,16 0,63 ± 0,05 0,71 ± 0,06

C 2,21 ± 0,16 2,62 ± 0,20 0,96 ± 0,07 1,13 ± 0,09 0,69 ± 0,05 0,81 ± 0,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,2598 ns 0,3566 ns 0,0001 *** 0,0002 *** 0,9990 ns 0,9632 ns

     T 0,1072 ns 0,3594 ns 0,7123 ns 0,8283 ns 0,0983 ns 0,1647 ns

     H x T 0,0078 ** 0,0316 ns 0,0004 *** 0,0030 ** 0,2725 ns 0,3551 ns
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SPAD

H T 25/7/2011 1/8/2011 26/8/2011 8/9/2011

SH
Si-K 27,77 ± 0,52 27,31 ± 0,64 27,39 ± 0,88 23,13 ± 1,67

C 28,81 ± 1,00 29,19 ± 1,32 29,54 ± 0,97 27,67 ± 1,77

CH
Si-K 33,46 ± 0,75 32,91 ± 1,01 28,94 ± 1,31 28,27 ± 1,30

C 31,47 ± 1,28 29,67 ± 1,03 28,36 ± 1,04 27,67 ± 0,76

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001 *** 0,0055 ** 0,4453 ns 0,8348 ns

     T 0,3540 ns 0,5125 ns 0,3990 ns 0,0428 *

     H x T 0,1933 ns 0,0175 * 0,1626 ns 0,0065 **

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1) CFT (mg dm-2) CFT (mg g-1)

SH
Si-K 99,25 ± 6,27 107,37 ± 4,89 82,44 ± 2,89 91,50 ± 2,83

C 91,40 ± 4,08 102,69 ± 7,12 87,50 ± 6,59 103,65 ± 7,51

CH
Si-K 106,09 ± 5,07 106,39 ± 7,93 80,41 ± 5,15 91,45 ± 5,53

C 120,91 ± 12,95 130,31 ± 13,41 81,84 ± 6,16 96,90 ± 7,09

ANOVA (valor de P)

     H 0,0322 * 0,1504 ns 0,4758 ns 0,4636 ns

     T 0,6636 ns 0,2929 ns 0,0345 * 0,0033 **

     H x T 0,1665 ns 0,1242 ns 0,0609 ns 0,1075 ns
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 6- Anatomia foliar 
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Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T TBARS/dm2 TBARS/gDM TBARS/dm2 TBARS/gDM

SH
Si-K 155,92 ± 12,49 170,92 ± 16,18 154,13 ± 11,15 172,13 ± 14,59

C 141,66 ± 20,00 159,77 ± 24,12 180,90 ± 33,52 219,71 ± 48,41

CH
Si-K 128,09 ± 11,43 126,45 ± 8,89 189,61 ± 15,06 216,07 ± 17,37

C 148,39 ± 14,65 160,89 ± 16,63 196,15 ± 10,44 233,46 ± 15,90

ANOVA (valor de P)

     H 0,4901 ns 0,2251 ns 0,0298 * 0,0749 ns

     T 0,8426 ns 0,5087 ns 0,2371 ns 0,1055 ns

     H x T 0,2633 ns 0,2029 ns 0,6522 ns 0,7116 ns

Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T Fuga de eletrólitos (%) Fuga de eletrólitos (%)

SH
Si-K 15,01 ± 1,31 8,62 ± 1,06

C 12,25 ± 1,12 7,53 ± 0,47

CH
Si-K 16,76 ± 2,17 7,87 ± 0,39

C 10,57 ± 0,74 8,57 ± 1,12

ANOVA (valor de P)

     H 0,9801 ns 0,5116 ns

     T 0,0053 ** 0,9795 ns

     H x T 0,2466 ns 0,5187 ns

Ceras

H T (µg cm-2)

SH
Si-K 7989,58 ± 2680,66

C 5570,01 ± 417,95

CH
Si-K 3245,81 ± 1197,45

C 5306,23 ± 589,59

ANOVA (valor de P)

     H 0,1257 ns

     T 0,9076  ns

     H x T 0,1662  ns
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 7- RWC e LMA 
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Data 1/8/2011 Data 15/9/2011

H T RWC LMA (gm-2) RWC LMA (gm-2)

SH
Si-K 93,92 ± 0,35 120,20 ± 3,04 93,34 ± 0,76 121,76 ± 0,95

C 96,24 ± 0,21 111,95 ± 4,92 95,81 ± 1,28 132,98 ± 1,56

CH
Si-K 95,33 ± 0,61 108,56 ± 4,24 98,09 ± 2,50 120,65 ± 3,54

C 96,62 ± 0,52 113,13 ± 4,39 97,05 ± 0,76 130,11 ± 5,28

ANOVA (valor de P)

     H 0,3893 ns 0,2276 ns 0,0602 ns 0,5549 ns

     T 0,0085 ** 0,6661 ns 0,6419 ns 0,0053 **

     H x T 0,0345 * 0,1427 ns 0,2566 ns 0,7933 ns
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G-  Calda bordalesa e Caulino (2012) 

 1- Trocas gasosas 
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Data 2/8/2012 (manhã)

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

CB 7,92 ± 1,22 2,55 ± 0,27 174,15 ± 32,11 0,72 ± 0,03 50,87 ± 6,66

K5 6,23 ± 0,76 2,66 ± 0,44 96,72 ± 20,08 0,64 ± 0,03 69,88 ± 6,73

C 7,97 ± 1,04 4,16 ± 0,49 158,59 ± 20,63 0,70 ± 0,01 52,04 ± 2,71

CH

CB 11,17 ± 1,18 5,00 ± 0,37 189,82 ± 24,61 0,65 ± 0,02 60,53 ± 4,06

K5 11,00 ± 0,74 5,34 ± 0,29 218,82 ± 21,24 0,69 ± 0,02 51,77 ± 4,40

C 12,24 ± 0,90 5,80 ± 0,27 245,13 ± 18,86 0,69 ± 0,02 50,63 ± 3,34

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001*** 0,0001*** 0,0011** 0,2728 ns 0,4354 ns

     T 0,3554 ns 0,0022** 0,4399 ns 0,2506 ns 0,2018 ns

     H x T 0,7413 ns 0,3232 ns 0,0460* 0,0438* 0,0329*

Data 2/8/2012 (tarde)

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

CB 5,81 ± 0,50 3,73 ± 0,51 102,10 ± 14,62 0,66 ± 0,02 60,45 ± 5,95

K5 4,74 ± 1,07 3,40 ± 0,64 92,12 ± 24,21 0,70 ± 0,03 52,15 ± 7,30

C 4,61 ± 0,47 4,26 ± 0,42 106,71 ± 16,13 0,73 ± 0,02 45,86 ± 4,74

CH

CB 5,51 ± 1,13 3,86 ± 0,58 92,14 ± 21,23 0,56 ± 0,02 61,21 ± 4,01

K5 7,23 ± 0,74 5,01 ± 0,41 162,17 ± 29,38 0,71 ± 0,02 47,65 ± 4,79

C 7,28 ± 0,88 5,28 ± 0,52 139,59 ± 22,22 0,68 ± 0,02 54,13 ± 4,51

ANOVA (valor de P)

     H 0,0228* 0,0363* 0,0925 ns 0,4344 ns 0,7249 ns

     T 0,9102 ns 0,1701 ns 0,3375 ns 0,0756 ns 0,0682 ns

     H xT 0,1424 ns 0,3632 ns 0,2073 ns 0,3865 ns 0,4813 ns
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Data 22/8/2012 (manhã)

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

CB 8,43 ± 0,58 2,89 ± 0,21 144,86 ± 12,63 0,68 ± 0,03 59,90 ± 6,07

K5 7,97 ± 1,07 2,94 ± 0,34 137,33 ± 20,77 0,69 ± 0,01 58,82 ± 2,80

C 6,90 ± 1,11 3,63 ± 0,38 167,58 ± 25,79 0,77 ± 0,02 41,20 ± 2,71

CH

CB 9,72 ± 0,43 4,55 ± 0,20 220,76 ± 26,19 0,72 ± 0,02 46,75 ± 3,95

K5 13,11 ± 0,69 5,58 ± 0,14 367,38 ± 27,80 0,75 ± 0,01 36,37 ± 2,46

C 10,55 ± 1,69 5,17 ± 0,60 322,03 ± 63,03 0,78 ± 0,01 34,32 ± 2,03

ANOVA (valor de P)

     H 0,0003*** 0,0001*** 0,0001*** 0,0113* 0,0001***

     T 0,1838 ns 0,1239 ns 0,0803 ns 0,0008*** 0,0005***

     H xT 0,1730 ns 0,2366 ns 0,0804 ns 0,3113 ns 0,1134 ns
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Data 22/8/2012 (tarde)

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

CB 5,39 ± 0,53 2,13 ± 0,20 65,83 ± 6,75 0,56 ± 0,04 84,52 ± 8,29

K5 2,96 ± 0,56 1,70 ± 0,23 46,05 ± 7,98 0,66 ± 0,03 64,05 ± 7,14

C 4,99 ± 0,58 2,82 ± 0,29 92,58 ± 11,30 0,70 ± 0,02 55,47 ± 4,43

CH

CB 8,22 ± 0,72 3,73 ± 0,28 137,96 ± 23,21 0,63 ± 0,03 65,04 ± 6,79

K5 9,95 ± 0,63 4,13 ± 0,19 168,17 ± 14,56 0,65 ± 0,02 60,55 ± 4,52

C 7,62 ± 0,69 3,93 ± 0,28 137,97 ± 14,42 0,68 ± 0,02 56,37 ± 4,11

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001*** 0,0001*** 0,0001*** 0,6329 ns 0,1811 ns

     T 0,7224 ns 0,1754 ns 0,5796 ns 0,0197* 0,0217*

     H x T 0,0018** 0,0680 ns 0,0164* 0,2672 ns 0,2815 ns

Data 7/9/2012 (manhã)

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

CB 9,67 ± 0,65 3,42 ± 0,14 148,87 ± 11,33 0,64 ± 0,02 66,66 ± 5,21

K5 9,38 ± 1,04 3,62 ± 0,34 135,65 ± 14,70 0,63 ± 0,01 69,54 ± 2,43

C 7,18 ± 0,59 4,35 ± 0,20 169,93 ± 16,27 0,75 ± 0,03 44,58 ± 5,07

CH

CB 11,37 ± 0,34 5,41 ± 0,16 203,92 ± 11,82 0,66 ± 0,02 56,97 ± 3,59

K5 12,93 ± 0,36 5,90 ± 0,25 255,49 ± 15,20 0,68 ± 0,02 52,06 ± 4,36

C 10,90 ± 0,71 5,20 ± 0,30 210,04 ± 19,08 0,69 ± 0,01 53,20 ± 2,50

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001*** 0,0001*** 0,0001*** 0,9426 ns 0,0604 ns

     T 0,0109* 0,2053 ns 0,4392 ns 0,0012** 0,0029**

     H x T 0,2627 ns 0,0075** 0,0311* 0,0182* 0,0060**
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 2- Temperatura foliar 

3- Fluorescência da clorofila a in vivo 

Data 7/9/2012 (tarde)

H T A E gs Ci/Ca A/gs

SH

CB 4,42 ± 0,18 2,27 ± 0,14 51,31 ± 3,05 0,55 ± 0,02 87,31 ± 3,76

K5 2,89 ± 0,64 1,48 ± 0,24 31,89 ± 5,92 0,54 ± 0,06 90,44 ± 13,21

C 4,48 ± 0,61 2,66 ± 0,29 63,13 ± 8,39 0,60 ± 0,04 74,25 ± 7,52

CH

CB 7,55 ± 0,75 3,37 ± 0,31 91,92 ± 12,47 0,54 ± 0,03 86,81 ± 6,68

K5 6,80 ± 0,64 2,91 ± 0,14 74,85 ± 4,76 0,53 ± 0,02 89,64 ± 4,01

C 5,04 ± 0,47 2,63 ± 0,30 64,15 ± 8,77 0,56 ± 0,02 82,78 ± 4,95

ANOVA (valor de P)

     H 0,0001*** 0,0001*** 0,0001*** 0,5174 ns 0,7072 ns

     T 0,0907 ns 0,0273* 0,0586 ns 0,3131 ns 0,3288 ns

     H x T 0,0228* 0,0117* 0,0183* 0,9085 ns 0,8065 ns
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T foliar

H T 02/08/2012 22/08/2012 30/08/2012 07/09/2011

SH

CB 32,27 ± 1,19 32,86 ± 0,46 29,57 ± 0,41 34,20 ± 0,60

K5 34,81 ± 0,65 33,99 ± 0,56 30,37 ± 0,21 35,30 ± 0,44

C 35,20 ± 0,56 33,31 ± 0,59 29,82 ± 0,17 34,73 ± 0,47

CH

CB 36,33 ± 0,61 33,43 ± 0,40 29,78 ± 0,20 34,77 ± 0,20

K5 34,62 ± 0,36 32,21 ± 0,19 29,18 ± 0,19 34,48 ± 0,23

C 35,44 ± 0,48 33,22 ± 0,39 29,36 ± 0,17 34,46 ± 0,32

ANOVA (valor de P)

     H 0,0209* 0,1981 ns 0,0185* 0,5938 ns

     T 0,3483 ns 0,9189 ns 0,7448 ns 0,5477 ns

     H x T 0,0021** 0,0175* 0,0184* 0,2030 ns
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02/08/2012

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,77 ± 0,01 0,26 ± 0,02 0,54 ± 0,04 2,24 ± 0,21 166,18 ± 12,58

C 0,72 ± 0,02 0,15 ± 0,01 0,39 ± 0,03 2,38 ± 0,15 92,83 ± 8,98

CH
CB 0,78 ± 0,01 0,19 ± 0,02 0,49 ± 0,04 3,08 ± 0,26 120,45 ± 10,19

C 0,75 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,42 ± 0,04 2,92 ± 0,13 84,28 ± 6,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,0835 ns 0,0082** 0,7706 ns 0,0012** 0,0082**

     T 0,0032** 0,0001*** 0,0090** 0,9376 ns 0,0001***

     H x T 0,7032 ns 0,0640 ns 0,2723 ns 0,5962 ns 0,0641 ns

22/08/2012

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,81 ± 0,01 0,29 ± 0,04 0,52 ± 0,05 3,07 ± 0,31 180,24 ± 23,67

C 0,72 ± 0,02 0,20 ± 0,02 0,44 ± 0,03 4,46 ± 0,13 123,37 ± 10,49

CH
CB 0,81 ± 0,01 0,27 ± 0,03 0,58 ± 0,07 3,68 ± 0,26 167,50 ± 15,98

C 0,77 ± 0,01 0,27 ± 0,02 0,53 ± 0,05 3,53 ± 0,35 167,29 ± 15,16

ANOVA (valor de P)

     H 0,0611 ns 0,3642 ns 0,1416 ns 0,5640 ns 0,3642 ns

     T 0,0001*** 0,1002 ns 0,2331 ns 0,0295* 0,1002 ns

     H x T 0,1336 ns 0,1027 ns 0,7592 ns 0,0071** 0,1026 ns

07/09/2012

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
CB 0,79 ± 0,01 0,25 ± 0,02 0,51 ± 0,03 3,20 ± 0,25 159,66 ± 12,67

C 0,74 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,47 ± 0,03 3,22 ± 0,19 110,52 ± 5,22

CH
CB 0,82 ± 0,01 0,29 ± 0,01 0,59 ± 0,03 2,84 ± 0,23 180,58 ± 8,64

C 0,74 ± 0,02 0,25 ± 0,03 0,59 ± 0,05 2,69 ± 0,18 160,46 ± 16,04

ANOVA (valor de P)

     H 0,5955 ns 0,0028** 0,0070** 0,0460* 0,0028**

     T 0,0001*** 0,0035** 0,6537 ns 0,7806 ns 0,0035**

     H x T 0,3565 ns 0,2025 ns 0,5440 ns 0,6918 ns 0,2025 ns
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 4- Pigmentos fotossintéticos/SPAD 
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02/08/2012

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
K5 0,73 ± 0,02 0,25 ± 0,03 0,50 ± 0,05 3,12 ± 0,33 156,10 ± 21,05

C 0,72 ± 0,02 0,15 ± 0,01 0,39 ± 0,03 2,38 ± 0,15 92,83 ± 8,98

CH
K5 0,78 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,46 ± 0,03 3,29 ± 0,20 136,79 ± 11,34

C 0,75 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,43 ± 0,04 2,92 ± 0,13 84,28 ± 6,05

ANOVA (valor de P)

     H 0,0333* 0,3007 ns 0,9255 ns 0,1214 ns 0,3007 ns

     T 0,2262 ns 0,0001*** 0,0673 ns 0,0158* 0,0001***

     H x T 0,6183 ns 0,6877 ns 0,3740 ns 0,4052 ns 0,1638 ns

22/08/2012

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
K5 0,78 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,50 ± 0,04 3,76 ± 0,51 139,86 ± 13,32

C 0,72 ± 0,02 0,20 ± 0,02 0,44 ± 0,03 4,46 ± 0,13 123,37 ± 10,48

CH
K5 0,79 ± 0,01 0,21 ± 0,03 0,46 ± 0,03 3,15 ± 0,15 134,79 ± 17,10

C 0,77 ± 0,01 0,27 ± 0,02 0,53 ± 0,05 3,53 ± 0,35 167,29 ± 15,16

ANOVA (valor de P)

     H 0,0510 ns 0,1792 ns 0,4984 ns 0,0202* 0,1792 ns

     T 0,0033** 0,5762 ns 0,9403 ns 0,1017 ns 0,5765 ns

     H x T 0,1961 ns 0,0922 ns 0,0944 ns 0,6259 ns 0,0922 ns

07/09/2012

H T Fv/Fm ΦPSII qP NPQ ETR

SH
K5 0,79 ± 0,01 0,23 ± 0,02 0,55 ± 0,05 3,11 ± 0,40 143,06 ± 13,93

C 0,74 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,47 ± 0,03 3,22 ± 0,19 110,52 ± 5,22

CH
K5 0,76 ± 0,01 0,29 ± 0,02 0,62 ± 0,04 2,42 ± 0,17 182,20 ± 15,63

C 0,74 ± 0,02 0,25 ± 0,03 0,59 ± 0,05 2,69 ± 0,18 160,46 ± 10,04

ANOVA (valor de P)

     H 0,1995 ns 0,0015** 0,0308* 0,0190* 0,0015**

     T 0,0165* 0,0457* 0,2025 ns 0,4466 ns 0,0457*

     H x T 0,3624 ns 0,6844 ns 0,5142 ns 0,7601 ns 0,6844 ns
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Data 2/8/2012

H T Cl a (mg dm-2) Cl a (mg g-1) Cl b(mg dm-2) Cl b (mg g-1) Car (mg dm-2) Car (mg g-1)

SH

CB 1,64 ± 0,24 1,87 ± 0,31 0,89 ± 0,32 1,04 ± 0,40 0,42 ± 0,04 0,47 ± 0,05

K5 2,01 ± 0,36 2,46 ± 0,44 1,36 ± 0,67 1,68 ± 0,85 0,41 ± 0,13 0,49 ± 0,15

C 2,17 ± 0,47 2,59 ± 0,54 2,13 ± 1,00 2,50 ± 1,15 0,23 ± 0,20 0,30 ± 0,24

CH

CB 2,98 ± 0,41 3,59 ± 0,49 2,85 ± 0,73 3,37 ± 0,81 0,27 ±0,20 0,35 ± 0,24

K5 2,61 ± 0,45 3,05 ± 0,49 2,78 ± 0,96 3,22 ± 1,06 0,17 ± 0,22 0,21 ±0,26

C 1,89 ± 0,50 2,52 ± 0,70 2,44 ± 0,74 3,27 ± 1,05 0 0

ANOVA (valor de P)

H 0,1090 ns 0,0820 ns 0,0597 ns 0,0489* 0,1128 ns 0,1278 ns

T 0,7430 ns 0,9116 ns 0,8646 ns 0,7600 ns 0,2820 ns 0,2858 ns

H xT 0,1649 ns 0,2221 ns 0,5584 ns 0,7017 ns 0,9073 ns 0,7983 ns

SPAD

H T 02/08/2012 
(manhã)

02/08/2012 
(tarde)

22/08/2012 
(manhã)

22/08/2012 
(tarde)

07/09/2012 
(manhã)

07/09/2012 
(tarde)

SH
CB 33,78 ± 1,48 30,07 ± 2,10 32,08 ± 3,44 30,58 ± 2,10 29,07 ± 1,01 31,23 ± 1,13

C 22,45 ± 0,57 21,40 ± 0,89 23,80 ± 1,23 20,03 ± 1,42 21,85 ± 0,99 22,23 ± 0,99

CH
CB 34,45 ± 0,48 35,70 ± 0,94 33,90 ± 0,51 30,17 ± 1,11 33,62 ± 0,81 32,77 ± 0,89

C 30,93 ± 1,48 29,32 ± 2,42 27,02 ± 0,98 27,37 ± 0,96 28,72 ± 0,83 27,15 ± 1,50

ANOVA (valor de P)

H 0,0005*** 0,0008*** 0,2022 ns 0,0283* 0,0001*** 0,0109*

T 0,0001*** 0,0003*** 0,0007*** 0,0002*** 0,0001*** 0,0001***

H xT 0,0021** 0,5163 ns 0,7176 ns 0,0154* 0,2192 ns 0,1568 ns

SPAD

H T 02/08/2012 
(manhã)

02/08/2012 
(tarde)

22/08/2012 
(manhã)

22/08/2012 
(tarde)

07/09/2012 
(manhã)

07/09/2012 
(tarde)

SH
K5 35,85 ± 3,02 35, 38 ± 2,95 35,17 ± 2,81 23,35 ± 2,16 30,13 ± 2,65 26,75 ± 2,06

C 22,45 ± 0,57 21,40 ± 0,89 23,80 ± 1,24 20,03 ± 1,42 21,85 ± 0,99 22,23 ± 0,99

CH
K5 34,97 ± 1,74 31,97 ± 0,71 32,50 ± 1,42 32,98 ± 0,79 30,53 ± 1,08 30,50 ± 1,24

C 30,93 ± 1,48 29,32 ± 2,42 27,02 ± 0,98 27,37 ± 0,96 28,72 ± 0,83 27,15 ± 1,50

ANOVA (valor de P)

H 0,0612 ns 0,2715 ns 0,8774 ns 0,0001*** 0,0315* 0,0090**

T 0,0002*** 0,0005*** 0,0001*** 0,0055** 0,0044** 0,0162**

H xT 0,0239* 0,0099** 0,1103 ns 0,4322 ns  0,0529 ns 0,7012 ns



Capítulo VIII. Anexos 
!

 5- TBARS e fuga de eletrólitos 

6- LMA 

�232

Data 2/8/2012 Data 7/9/2012

H T TBARS/dm2 TBARS/g TBARS/dm2 TBARS/g

SH

CB 7,47 ± 0,47 10,62 ± 0,66 5,55 ± 0,72 6,11 ± 0,70

K5 11,14 ± 0,69 15,28 ± 1,09 6,81 ± 1,13 7,72 ± 1,43

C 9,61 ± 0,94 13,62 ± 1,30 8,84 ± 0,39 9,63 ± 0,33

CH

CB 6,91 ± 0,66 9,21 ± 0,75 4,83 ± 0,50 5,72 ± 0,46

K5 9,25 ± 0,52 11,93 ± 0,68 6,52 ± 0,39 7,64 ± 0,63

C 10,71 ± 0,74 13,59 ± 1,14 7,32 ± 0,61 7,23 ± 0,59

ANOVA (valor de P)

H 0,4304 ns 0,0528 ns 0,1366 ns 0,1389 ns

T 0,0001*** 0,0006*** 0,0008*** 0,0088**

H x T 0,1105 ns 0,2425 ns 0,6527 ns 0,2817 ns

30/08/2012

H T Fuga de eletrólitos (%) 

SH

CB 14,15 ± 0,68

K5 13,05 ± 0,71

C 14,04 ± 1,05

CH C 15,57 ± 0,77

ANOVA (valor de P)

     H 0,1973 ns

     T 0,5834 ns

     H x T 0,3601 ns

 02/8/2012 07/9/2012

H T LMA (gm-2) LMA (gm-2)

SH
CB 11,08 ± 0,21 11,38 ± 0,32

C 10,47 ± 0,48 10,55 ± 0,26

CH
CB 10,47 ± 0,41 11,35 ± 0,50

C 9,63 ± 0,29 10,71 ± 0,47

ANOVA (valor de P)

     H 0,0620 ns 0,8781 ns

     T 0,0599 ns 0,0801 ns

     H x T 0,7560 ns 0,8157 ns

 02/8/2012 07/9/2012

H T LMA (gm-2) LMA (gm-2)

SH
K5 10,23 ± 0,47 11,05 ± 0,31

C 10,47 ± 0,48 10,55 ± 0,26

CH
K5 10,58 ± 0,17 11,58 ± 0,28

C 9,63 ± 0,29 10,71 ± 0,47

ANOVA (valor de P)

     H 0,5189 ns 0,3270 ns

     T 0,3537 ns 0,566 ns

     H x T 0,1319 ns 0,5937 ns


