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Resumo 

Este trabalho é sobretudo um estudo sobre a análise de mecanismos de natureza 

fisiológica e bioquímica que os porta-enxertos detêm e que desenvolvem num esforço 

contínuo de adaptação a situações que podem constituir fatores de stress para a sua 

atividade. 

O trabalho foi dividido em três componentes: 

- Uma correspondente a estudos ecofisiológicos, onde se efetuaram estudos de 

trocas gasosas a nível estomático in situ, e ex situ procurando avaliar o impacto da 

temperatura, estudos de fluorescência da clorofila através do teste OJIP (para avaliar o 

estado de stress das plantas), complementando com análises minerais (para despiste de 

eventuais carências minerais nas plantas em estudo). 

- Outra correspondente a estudos em partículas subcloroplásticas do tipo BBY, 

em que se procedeu à otimização e realização do protocolo para o isolamento de partículas 

BBY (partículas de membranas tilacoides enriquecidas em PSII). Foi avaliado o impacto 

da temperatura através da monitorização da evolução do O2 e feita a análise do perfil de 

ácidos gordos quer nestas subpartículas cloroplásticas quer em cloroplastos intactos.  

- Por fim, foi feita a caracterização do perfil de compostos fenólicos dos porta-

enxertos, na medida em que estes estão envolvidos nos processos de resistência contra 

agentes patogénicos.  
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1. A doença da tinta no Castanheiro 

Deve-se maioritariamente ao império romano, a dispersão do castanheiro 

(Castanea sativa) na Europa, e desde então este tem representado um importante recurso 

para as populações sobretudo as de montanha (Silvanini et al., 2011). Contudo, o 

castanheiro sempre enfrentou algum tipo de dificuldades, como qualquer outra cultura, 

quer estas fossem de origem abiótica ou biótica. Mas foi a partir do fim do séc. XIX, que 

o castanheiro conheceu, talvez uma das suas maiores ameaças, que tem vindo a dizimar 

milhares de castanheiros, tendo esta ficado conhecida por doença da tinta, que é 

provocada por um oomiceta (“falso fungo”), do género Phytophthora (Fernaroli, 1945; 

Abreu, 1992). 

A rápida expansão e alta taxa de infestação dos soutos foram a causa do enorme 

declínio da cultura na Europa. Devido a este facto, tornou-se de extrema importância 

descobrir mecanismos para o seu combate, entre eles encontra-se a obtenção de 

castanheiros que possuam resistência contra este oomiceta, nomeadamente a produção de 

porta-enxertos híbridos resistentes resultantes de polinizações controladas entre a espécie 

C. sativa e as espécies resistentes C. crenata e C. molíssima (Dermen e Diller, 1962).  

No desenvolvimento dos programas de melhoramento é importante não só que os 

novos porta-enxertos obtidos sejam resistentes, como também estejam adaptados às 

condições edafoclimáticas onde serão cultivados e apresentem compatibilidade na 

enxertia com as variedades de C. sativa.  
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1.1. Os programas de melhoramento de castanheiro 

Desde há muito tempo que se tem tentado combater a doença da tinta, mas esta 

tarefa tem sido bastante dificultada devido à grande resistência e persistência do oomiceta 

(Zentmyer, 1980). Um dos mais sérios problemas de disseminação da doença é a 

translocação das plantas dos viveiros para os seus locais definitivos (Ferneez, 1990). É 

nos viveiros onde a luta química tem tido a sua predominância, recorrendo a fungicidas 

com grande eficácia, como o etazol (Bertus e Wood, 1978), metalaxil (Mildenhall, 1987; 

Neher et al., 1993) e fosetil de alumínio (Rhoades et al., 2003; Neher et al., 1993; 

Mellichamp e Mellichamp, 1990).  

Desde há alguns anos que se sabe que abundantes aplicações do ácido fosfónico 

podem limitar o avanço da necrose causada por agentes patogénicos do género 

Phytophthora ao induzir imediata e favorável resposta do mecanismo bioquímico de 

defesa da planta (Coelho, 2009; Wilkinson et al., 2001). Neste sentido, em trabalho 

recente, (Abreu et al., 2007), foi demonstrada a eficácia do fosfonato de potássio, sob a 

forma comercial de Alexin 95PS, contra o avanço da necrose da raiz causada por 

Phytophthora cinnamomi em castanheiros jovens ou mesmo tratamentos em castanheiros 

adultos devido à sistemia dos novos fungicidas.  

Outra forma de combate à doença da tinta reside no melhoramento genético e 

hibridação com espécies exóticas, como o castanheiro chinês (C. mollissima) e japonês 

(C. crenata), uma vez que a Castanea sativa apresenta uma baixa resistência à doença da 

tinta. No entanto, estes são normalmente plantas mais exigentes do ponto de vista 

edafoclimático, podendo ainda apresentar incompatibilidade fenotípica. Em Portugal, a 

partir dos trabalhos de melhoramento de Columbano Taveira Fernandes, foram obtidos 

vários clones híbridos resistentes, dos quais se destacou após trabalhos complementares 

na UTAD, um genótipo que se viria a chamar ColUTAD, (Gomes et al., 1997). Estes 

autores verificaram que a incidência do oomiceta era maior nos solos delgados, de textura 

fina, com teores elevados de limo e baixa percentagem de areia grossa. Os locais mais 

afetados pelo declínio, tinham ainda menores teores de fósforo e azoto assimiláveis. 

Broadbent e Baker consideram as características físico-químicas dos solos 

preponderantes na supressividade a P. cinnamomi (Broadbent e Baker, 1974). Outros 

autores atribuem o fenómeno da supressividade à atividade biológica, pois desaparece 

após a esterilização do solo. A alegada supressividade mantém-se após tratamento 
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térmico a 60ºC, durante 10 a 30 minutos, devendo-se provavelmente aos microrganismos 

termófilos (Burgess et al., 2017).  

A ação de microrganismos antagonistas também poderia representar uma prática 

favorável contra a P. cinnamomi, mas a agricultura intensiva diminui a diversidade 

biológica, assim, a introdução de antagonistas no solo seria um interessante meio de luta 

biológica com vantagens para o ambiente. Contudo, a atuação destes organismos no 

ambiente natural fica aquém das expectativas e o custo da sua produção em larga escala 

torna incomportável a sua utilização prática (Sivan e Chet, 1989; Davidson e Garibaldi, 

1988). A melhor forma de supressividade seria a introdução de forma indireta da 

supressividade recorrendo-se à solarização, pois não elimina as populações de 

organismos termófilos, nomeadamente actinomicetas. 

P. cinnamomi é sensível à elevação da temperatura, sendo suficientes 45ºC, 

durante 20 minutos, para tornar os clamidósporos inativos (Juarez-Palacios et al., 1991). 

À temperatura de 38ºC, o oomiceta é destruído durante apenas 30 minutos, sendo 

totalmente eliminado até à profundidade de 70 cm se a solarização decorrer durante 6 

semanas. Por fim, os fungos micorrízicos têm também um grande relevo para a proteção 

dos soutos (Katan e DeVay, 1991). A importância dos fungos ectomicorrízicos na 

proteção contra P. cinnamomi é genericamente aceite (Branzanti et al., 1999; Sanchez et 

al., 1996). A árvore pode associar-se a uma vasta diversidade de simbiontes, tendo já sido 

isoladas mais de cem espécies. 

2. Caracterização botânica e ecofisiológica do género 
Castanea 

O castanheiro é uma espécie mesotérmica, particularmente bem-sucedida nos vales 

e montanhas pouco elevadas (Fenaroli, 1945), que se encontra bem-adaptada a zonas 

cujas temperaturas médias anuais oscilam entre os 8ºC e os 15ºC (Moreini, 1979; 

Loureiro; 1994; Brio et al. 1998), se bem que acima dos 14ºC já é mais raro encontrar 

esta espécie, pois a evaporação estival é muito elevada levando a um esgotamento das 

reservas hídricas do solo. Como referem Serrano et al. (2001), o castanheiro é uma árvore 

considerada de clima temperado frio, pois suporta temperaturas bastante baixas, podendo 

tolerar -18ºC, durante curtos períodos. Para Fernández-López e Alía a produção de “bons 
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frutos” requer temperatura média mensal acima de 10ºC, pelo menos durante 6 meses do 

ano (Fernández-López e Alía, 2003). 

2.1. Castanea sativa  

O castanheiro europeu (Castanea sativa Mill) foi classificado pelo botânico Phillip 

Miller em 1768, onde as árvores desta espécie possuíam uma grande dimensão e vigor, 

alcançando os 30 metros de altura e atingindo uma longevidade de 400 anos (Mellano et 

al., 2012). Dependendo das condições de crescimento, pode apresentar portes distintos, 

ou apresentando um tronco pouco ramificado, em formações cerradas, ou então um tronco 

mais ramificado, em que apresenta uma copa mais esférica quando cresce isolada 

(Gomes-Laranjo et al., 2007). 

As folhas apresentam uma consistência subcoriácea dispostas de forma alternada, 

com filotaxia 2:5 ou 1:2. O período de floração ocorre entre maio e junho, onde as flores 

masculinas aparecem com cerca de uma semana de antecedência em relação às femininas, 

com temperaturas médias entre 15-18ºC, estando este período sujeito a alterações, 

dependendo das condições climáticas. Os períodos de floração das espécies exóticas 

(castanheiros japonês e chinês) e dos híbridos é mais precoce que a C. sativa (Gomes-

Laranjo, et al., 2007; Valdiviesso et al., 2006). 

2.2. Castanea crenata 

O castanheiro japonês é uma espécie mais exigente que a europeia, tanto a nível 

de clima como de fertilidade do solo, uma vez que este se encontra distribuído pelas zonas 

temperadas do Japão e da Península da Coreia. Esta espécie tende a enfrentar algumas 

dificuldades de adaptação no território Europeu devido às maiores exigências, sendo estes 

mais sensíveis à secura estival, ao frio do Inverno e às geadas tardias de abril e maio, uma 

vez que esta espécie entra em atividade vegetativa mais precocemente (Gomes-Laranjo 

et al., 2007; Nishio et al., 2011; Mellano et al., 2012). 

Este castanheiro raramente ultrapassa os 10 metros, contudo pode chegar aos 15 

metros (Mellano et al., 2012). Apresentam copas bem abertas com ramos bastante 

bifurcados, longos e tendencialmente com orientação horizontal, podendo se apresentar 

sob arvores com diversos troncos. Os troncos, apresentam entre 3 e 5 metros de 

circunferência com uma casca castanha profundamente fissurada longitudinalmente 

(Cortizo, et al., 1996). 
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2.3. Castanea mollissima  

O castanheiro chinês (Castanea mollissima Blume, 1850) adquiriu uma grande 

variabilidade genética resultante da diversidade climática das regiões onde se desenvolve, 

tão díspares como zonas de clima subtropical, zonas de clima temperado continental e 

zonas de clima temperado marítimo, encontrando-se entre 50 e 2800 m a.s.l. (Payne et 

al., 1983; Gomes-Laranjo et al., 2007; Mellano et al., 2012). 

O castanheiro chinês adapta-se a uma larga variedade de solos bem drenados, 

desenvolvendo-se melhor em solos com uma textura mais leve e em solos ácidos (pH:5,5). 

No período de dormência consegue suportar baixas temperaturas até cerca de -30°C, 

existindo também algumas indicações que pode tolerar períodos de seca quando as plantas 

se encontrem bem estabelecidas. Contudo, durante a maturação, uma maior 

disponibilidade de água promove uma melhor produção de castanha (Mckay e Crane, 

1953; Payne et al., 1983; Hunt et al., 2009; Goodell, 2013). As árvores têm dimensão 

média, cerca de 20 metros de altura, com tendência para uma ramificação a baixa altura, 

posicionando-se entre o castanheiro europeu e o castanheiro japonês, mas aproximando-

se mais do perfil do europeu.  

O castanheiro chinês forma copas arredondadas, com densidade moderada, 

bastante uniformes com forte tendência para o aparecimento de ramos pendentes. 

Apresenta, igualmente, uma tendência natural para formar vários troncos (Mckay e Crane, 

1953; Gilman e Watson, 1993; Flora of China, 1999). Para produção de madeira, esta 

espécie não tem valor comercial, uma vez que apresenta uma qualidade inferior e menor 

dureza (Goodell, 2013). 

A espécie C. mollissima, ao contrário de C. crenata e C. sativa, apresenta ápices 

vegetativos pubescentes, sendo uma característica distintiva de fácil identificação 

(Fernández-Cruz e Fernández-Lópes, 2012; Goodell, 2013). 

3. Breve referência às alterações climáticas e seu impacto 
nas plantas 

A concentração de dióxido de carbono (CO2) tem aumentado desde o período pré-

industrial desde 280 até ao valor atual de cerca de 400 µmol mol-1 (ppm). esperando-se 

que aumentar até cerca de 750 e 1300 ppm até ao fim do Séc. XXI, se não forem tomadas 
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medidas corretivas para conter as emissões. As emissões de gases de efeito estufa, 

causadas por atividades humanas, aumentaram 70% entre 1970 e 2004. Se as emissões de 

gases de efeito estufa continuarem em níveis elevados, a temperatura deverá aumentar 

entre 1,8 e 6,0ºC (Schmidt e Schmunk, 2018). Na Figura 1 é mostrado a comparação das 

temperaturas entre Julho de 2001 e Julho de 2015, onde se verifica um aumento das 

mesmas por todo o Globo. 

 

Figura 1 Evolução da temperatura média da Terra entre 1880 e 2000 (Schmidt e Schmunk, 2018). 

Crê-se que o aquecimento estival possa ser maior na Europa Mediterrânica. Com 

exemplo veja-se o facto de as temperaturas mínimas médias anuais em Espanha terem 

aumentado ao longo do século passado em cerca de 1.5ºC. De acordo com a Agência 

Europeia do Ambiente (EEA), um aumento médio de 4ºC está previsto até 2080, 

acompanhado de Verões extremos como o de 2003, que são suscetíveis de se tornarem 

quatro vezes mais frequentes em Espanha (e Sul da Europa). Por outro lado, a precipitação 

deverá diminuir, em média, cerca de 22% para o mesmo período. Portanto, a produção 

agrícola global será profundamente afetada. Paradoxalmente, espera-se que as plantas 

com metabolismo fotossintético C3, que são limitadas pelo CO2, possam ser beneficiadas 

com o aumento de CO2 levando a maiores taxas fotossintéticas (Carolina et al., 2015).  

Num estudo realizado anteriormente por Drake e a sua equipa, a exposição às taxas 

elevadas de CO2 aumentou as taxas fotossintéticas (fotossíntese líquida, NA) em cerca de 

58% (Drake et al., 1997). No entanto, nas experiências a longo prazo, tem sido relatado 
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que a estimulação inicial de fotossíntese após a aplicação de CO2 muitas vezes não 

persiste e a NA diminui abaixo do seu potencial máximo num processo de aclimatação 

descrito como aclimatação fotossintética ou sub-regulação fotossintética (Carolina et al., 

2015).  

As alterações climáticas que foram previstas para o Séc. XXI irão ocorrer à escala 

global em que as temperaturas médias aumentam devido ao aumento das concentrações 

de CO2 e de outros gases com efeito estufa na atmosfera. Existem muitas preocupações 

sobre os efeitos das mudanças climáticas, provocadas por este efeito de estufa (Ashwani 

e Teruhiro, 2006). Isto pode pôr em perigo a agricultura, bem como outras indústrias que 

utilizam o meio ambiente (Koh, 2002).  

Muito trabalho foi então efetuado para avaliar os efeitos do aquecimento global na 

agricultura, bem como muitos esforços estão a ser feitos para descobrir abordagens 

específicas e práticas a fim de aumentar a tolerância das plantas às altas temperaturas 

(Ashwani e Teruhiro, 2006). O stresse resultante do aumento da temperatura é um 

problema para a agricultura em muitas regiões do Mundo. Contudo, a maioria das 

investigações têm sido canalizadas para avaliar os efeitos do aquecimento global na 

agricultura, mas os esforços para descobrir abordagens específicas e práticas a fim de 

melhorar a adaptabilidade das plantas às temperaturas só recentemente começaram (Koh, 

2002). 

4. Breve síntese do processo fotossintético 

4.1. Cadeia fotossintética de transferência de eletrões  

Os processos primários da fotossíntese que ocorrem nas plantas superiores, como 

a absorção de fotões, reações fotoquímicas, transferência de eletrões e síntese de ATP 

desenrolam-se nas membranas dos tilacoides dos cloroplastos (Taiz e Zeiger, 2002). 

Funcionalmente, as membranas tilacoides estão organizadas em dois tipos: a) 

membranas tilacoides do estroma e membranas das regiões marginais dos grana 

designadas por membranas expostas e, b) membranas tilacoides das regiões de partição 

dos grana que correspondem às membranas que não contactam com o estroma que se 

designam também designadas por membranas encostadas. 
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O fotossistema II (PSII) está localizado predominantemente nas membranas 

encostadas. O fotossistema I (PSI), bem como o complexo enzimático de redução do 

NADP e de síntese do ATP são encontrados quase exclusivamente nas membranas 

expostas (Figura 2). Esta separação implica que haja transportadores de eletrões que 

funcionam entre os dois fotossistemas que se difundam da região das membranas encostas 

para região das expostas, onde os eletrões vão reduzir o PSI.  

A separação espacial entre o PSII e PSI indica que não é necessária uma 

estequiometria rigorosa de um-para-um entre os dois fotossistemas. Em vez disso, os 

centros de reação do PSII fornecem equivalentes redutores para uma pool intermédia 

comum de transportadores de eletrões solúveis (plastoquinona), enquanto os centros de 

reação PSI removem os equivalentes redutores do pool comum, ao invés de qualquer 

outro complexo específico do centro de reação PSII. O PSII, através do complexo Mn4, 

oxida as moléculas de água no lúmen dos tilacoides. No processo é libertado, oxigénio e 

protões para o lúmen e eletrões para o centro de reação do PSII. O citocromo b6f recebe 

Figura 2 Organização dos complexos de proteína da membrana de tilacoide. O PSII está localizado predominantemente 
nas regiões encostadas da membrana tilacoide; o PSI e a ATP sintase são encontrados nas regiões expostas. Complexos 
do citocromo f B6 estão uniformemente distribuídos. Esta separação lateral dos dois fotossistemas requer que os 
eletrões e protões produzidos pelo fotossistema II sejam transportados por uma distância considerável antes que possam 
atuar no PSI e na ATP sintase (Taiz e Zeiger, 2002). 
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os eletrões da plastoquinona e transfere-os para a plastocianina. Também transfere 

vectorialmente protões adicionais do estroma para o lúmen (Taiz e Zeiger, 2002). 

O PSI reduz a ferredoxina que por sua vez vais reduzir o NADP+ a NADPH2, no 

estroma pela ação da ferredoxina-NADP redutase (FNR) (Staehelin e Arntzen, 1983). O 

ATP é produzido através da difusão dos protões do lúmen para o estroma via complexo 

ATP sintase. Esta organização espacial é importante para aumentar o rendimento 

fotossintético. O facto de ocorrer esta separação espacial dos fotossistemas deve-se a que 

o PSII requerer mais energia para promover a hidrólise da água e assim evita-se a 

drenagem de energia pelo PSI que é um fotossistema rápido. O PSII permite também 

formar gradiente protónico para a produção de ATP. Durante o transporte de eletrões 

entre a água e o NADP+ gera-se um gradiente de protões entre o lúmen (pH mais baixo) 

e o estroma (pH mais elevado) do tilacoide (Figura 3) (Taiz e Zeiger, 2002). 

 

Figura 3 Representação em esquema do processo fotossintético (Taiz e Zeiger, 2002). 
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4.2. Assimilação fotossintética do CO2 

A cadeia de transferência de eletrões é responsável pelo aprovisionamento de ATP 

e NADPH2 para a fixação fotossintética de CO2. Este processo ocorre enquadrado num 

ciclo de reações metabólicas designado por Ciclo de Calvin (Figura 4).  

 

Figura 4 Forma abreviada do Ciclo de Calvin (Taiz e Zeiger, 2002). 

Dependendo da forma como o CO2 é transferido até ao estroma dos cloroplastos, 

onde ocorre este ciclo, são definidos 3 modelos de plantas:  

- Plantas C3- O CO2 atmosférico é diretamente fixado na ribulose-1,5-bifosfato 

(RuBP) do ciclo de Calvin originando ácido 3-fosfoglicérico, um açúcar de 3 carbonos. 

A enzima de carboxilação é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase/oxigenase. É o modelo 

de maior representatividade quanto ao número de espécies, sendo o modelo de 

assimilação do Género Castanea.  

- Plantas C4- Modelo alternativo de fixação no qual o CO2 atmosférico é 

previamente fixado nas células do mesófilo, no fosfoenolpiruvato originando 

oxaloacetato, um ácido carboxílico de 4 carbonos, que o transportará para as células da 

bainha, onde ocorre o ciclo de Calvin. A primeira enzima de carboxilação é a 

fosfoenolpiruvato carboxilase e a segunda é a ribulose 1,5-bifosfato 

carboxilase/oxigenase.  
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- Plantas CAM- Modelo de fixação similar ao referido para as plantas C4. Neste 

modelo a primeira fixação ocorre durante a noite, enquanto a segunda decorre durante o 

dia, ambas no mesmo tipo de células, as células do mesófilo.  

4.3. Temperatura e fotossíntese 

A fotossíntese é uma das funções metabólicas mais sensíveis à temperatura. As 

alterações em vários aspetos fotossintéticos em condições de stresse provocado pelo calor 

são bons indicadores de termo tolerância nas plantas, pois estes mostram uma boa 

correlação com o crescimento. Temperaturas entre 35°C e 45ºC tendem a inibir a 

fotossíntese (Ashwani e Teruhiro, 2006), podendo influenciar mais as plantas C3 que as 

plantas C4 (Figura 5). As reações fotoquímicas das membranas tilacoides e o metabolismo 

do carbono no estroma dos cloroplastos têm sido sugeridas como o local primário de lesão 

a altas temperaturas.  

 

Figura 5 Análise do efeito da temperatura na eficiência fotossintética numa planta C3 e planta C4 (Yamori et al., 2014). 

Em relação à fluorescência das clorofilas, o teste OJIP, apresenta boa correlação 

com a tolerância ao calor (Figura 6). O aumento da temperatura das folhas e a densidade 

de fluxo fotónico influenciam o ajuste de termotolerância do PSII indicam o seu potencial 

para otimizar a fotossíntese sob uma grande variedade de condições ambientais.  
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Figura 6 Estudo da tolerância ao calor em populações de Ageratina adenophora em diferentes locais do Sul da China, 
usando o teste de fluorescência da clorofila OJIP (Chen et al., 2016). 

O PSII (Figura 7) é altamente termo lábil, e a sua atividade é grandemente reduzida 

ou mesmo parcialmente interrompida sob altas temperaturas, que pode ser devido às 

propriedades das membranas dos tilacoides onde o PII está localizado. O stresse por calor 

pode levar à dissociação do complexo Mn4, resultando num desequilíbrio entre o fluxo 

de eletrões do complexo Mn4 e o lado aceitador do PSII em direção ao PSI. O stresse 

causado pelo calor pode provocar a separação do complexo Mn4 do PSII por interferência 

da subunidade 33kDa (Nelson e Yocum, 2006). 
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Figura 7 Esquematização do PSII e seus complexos na membrana dos tilacoides (Nelson e Yocum, 2006). 

O stress por calor pode ainda desemparelhar outras partes do PSII, como por 

exemplo as subunidades D1 e D2. Ao nível da fixação de CO2, provoca alteração na 

distribuição dos fotoassimilados, interfere na atividade enzimática, particularmente da 

RuBisCo, alterando a taxa de regeneração da RuBP. A síntese do amido e açúcares são 

altamente influenciados pela redução da sacarose fosfato sintetase, ADP-glucose 

pirofosforilase e invertase (Chaitanya, et al., 2001). Em qualquer planta, a habilidade 

destas sustentarem as trocas gasosas sob condições de stresse térmico tem uma relação 

direta com a tolerância ao calor. Altas temperaturas podem causar danos na parte 

vegetativa, e reduzir as taxas de assimilação de CO2, apesar de a condutância para o CO2 

entre espaços intercelulares e os sítios de carboxilação poder aumentar 

A condutância estomática (gs) e a fotossíntese líquida (Pn) são inibidos pelo stresse 

por calor moderado devido à diminuição do estado de ativação da RuBisCo. Por exemplo, 

no milho a fotossíntese líquida é inibida por temperaturas nas folhas acima de 38ºC sendo 

a inibição muito mais grave que a temperatura foi aumentada bruscamente em vez de 

forma gradual. No entanto, esta inibição foi independente para a resposta estomática a 

alta temperatura (Crafts Breer e Salvucci, 2002). Apesar dos efeitos negativos observados 

resultantes das altas temperaturas, a temperatura ótima para a fotossíntese tende a 

aumentar com elevados níveis de CO2 atmosféricos. Vários estudos concluíram que 

aumentos induzidos por CO2 na produtividade das culturas são muito mais plausíveis em 

culturas de estação quente do que em culturas de estação fria. Assim, apesar de outras 
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implicações potenciais negativas, o aquecimento global pode não afetar gravemente a 

fotossíntese líquida global.  

Uma consequência bem conhecida resultante de temperaturas elevadas em plantas 

é os danos causados pelo desequilíbrio induzido pelo calor na fotossíntese e 

fotorrespiração; Em geral, a taxa de fotossíntese diminui enquanto a taxa de 

fotorrespiração, aumenta consideravelmente sob altas temperaturas. Adicionalmente, as 

taxas de reações bioquímicas diminuem, devido à inativação e desnaturação das enzimas 

que tem lugar quando as temperaturas aumentam (Nakamoto e Hiyama, 1999). Contudo, 

a magnitude de tais alterações na resposta ao stresse térmico difere com as espécies e 

genótipos (McDonald e Paulsen, 1997). Estes autores concluíram ainda que a taxa 

fotossintética pode ser menos afetada pelo calor em excesso quando as folhas se 

encontram numa fase de desenvolvimento, do que nas folhas completamente 

desenvolvidas. 

5. Impacto na planta face às alterações climáticas 

5.1. Como as plantas percecionam os stresses abióticos 

As plantas respondem a estes estímulos abióticos de maneira variada tanto a nível 

molecular, celular, como em toda a planta. Estes estímulos são em parte devido à ativação 

de genes de resposta a stresse (Figura 8) (Taiz e Zeiger, 2002).   

A transdução de sinal é um processo requerido por muitas atividades celulares bem 

como para a sua coordenação. Alguns processos de estabelecimento de sinais de 

transdução são simples, mas a maioria é complexo, envolvendo múltiplos componentes e 

ocorrem num tempo e espaço de maneira interdependente. Regra geral a transdução de 

sinal tem início com a perceção de um estímulo através de uma ou mais moléculas 

específicas na parede celular. 
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Figura 8 Modelo representativo da ativação de recetores, tradução e resposta celular (Terry, 2016). 

Após a ativação dos recetores, é comum resultar na geração de segundos 

mensageiros, isso é importante porque representa a tradução do sinal primário externo 

para o sinal intracelular. Estes segundos mensageiros serão posteriormente interpretados 

por outros componentes de sinalização e resultando em vias posteriores que podem ter 

múltiplos fins. Muitos dos sinais de stresse abióticos são complexos, podendo não ser 

simplesmente sinais físicos ou químicos, mas ser uma mistura de sinais. Por exemplo, a 

temperatura baixa pode induzir ambos os sinais de stresse osmótico e de stresse mecânico. 

Condições de seca condicionada por um decréscimo no potencial hídrico do solo, pode 

envolver stresse osmótico, stresse iónico, sinais mecânicos e, em alguns casos, stresses 

relacionados com o calor (Taiz e Zeiger, 2002). 

5.2. Os stresses abióticos 

Às condições de stresse abiótico são atualmente imputadas grandes perdas na 

produção agrícola no mundo, podendo estas variar entre 20 e 50 % nas regiões mais 

próximas do Equador. No entanto, as regiões mais frias da Terra, podem beneficiar do 

aquecimento global (Figura 9). 



 

29 
 

 

Figura 9 Alterações, entre 2010 e 2050, na produção agrícola. Países com cor vermelha e laranja têm produção negativa 
enquanto países com cores verdes têm produção positiva (Schmidt e Schmunk, 2018). 

Individualmente, condições de stresse tais como seca, salinidade ou calor são 

stresses abióticos comuns que afetam negativamente as culturas pelo mundo inteiro 

(Figura 10) (Ashwani e Teruhiro, 2006). Contudo, as plantas estão sujeitas a uma 

combinação de stresses abióticos, sendo que a resposta das plantas a cada um destes 

stresses individuais pode ser diferente do caso de estarem submetidas a combinações de 

stresses abióticos. 

 

Figura 10 Representação dos stresses existentes no campo (Spinelli, et al., 2011). 
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Um dos problemas comuns dos trabalhos de investigação reside no fato de serem 

feitos em ambiente controlado de laboratório, o que não reflete as reais condições que 

ocorrem no campo, ou seja, pode existir uma lacuna entre o conhecimento que se adquire 

e o conhecimento que é necessário para se desenvolverem plantas tolerantes no campo, e 

não apenas tolerantes em condições de laboratório (Ashwani e Teruhiro, 2006). 

A temperatura pode ser causadora de 3 tipos de stresses nas plantas (Ashwani e 

Teruhiro, 2006): 

1. - Os que ocorrem a temperaturas abaixo do ponto de congelação 

2. -As que ocorrem acima do ponto de congelação 

3. -Altas temperaturas 
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5.3. Respostas das plantas ao stresse provocado pelo calor 

Temperaturas altas, temporárias ou constantes causam uma matriz de mudanças 

morfo-anatómicas, fisiológicas e bioquímicas nas plantas, que afetam o seu crescimento 

e desenvolvimento e podem levar a uma drástica redução no rendimento económico. 

As plantas, sendo organismos sésseis estão constantemente expostas a mudança de 

temperatura e outros fatores abióticos. Por todo o Mundo, extensas perdas nas produções 

agrícolas são atribuídas ao calor, frequentemente combinado com outros fatores como a 

seca ou outros tipos de stresse (Sachin et al., 2007).  

O stresse pelo calor afeta o crescimento das plantas desde a sua ontogenia, embora 

o nível de resistência ao calor varie consideravelmente entre os diferentes estados de 

desenvolvimento. Por exemplo, durante a germinação, as altas temperaturas podem 

abrandar ou mesmo inibir totalmente a germinação, dependendo da espécie de planta e 

da intensidade do stresse. Ao longo da ontogenia da planta, em estados mais avançados 

do seu desenvolvimento, as altas temperaturas podem afetar negativamente a fotossíntese, 

a respiração, as relações hídricas e a estabilidade membranar bem como modular níveis 

de hormonas e metabolitos primários e secundários, a intensificar a expressão de uma 

variedade de proteínas de choque térmico e produção de espécies reativas de oxigénio. O 

stresse provocado pelo calor perturba a homeostase celular e pode levar a um severo 

atraso no crescimento e desenvolvimento e até mesmo à morte celular (Wahid, et al., 

2007). 

5.3.1. A nível morfológico 

Altas temperaturas podem causar danos consideráveis, incluindo necroses 

provocadas pelo excesso de radiação solar nas folhas, ramos e caules, senescência e 

abscisão das folhas, inibição do crescimento da raiz, danos e descoloração dos frutos e 

redução da produtividade (Wahid, et al., 2007). Modificações induzidas por altas 

temperaturas nas plantas podem ser diretas, como nos processos fisiológicos, ou indiretas, 

alterando o padrão de desenvolvimento. Estas respostas podem ser diferentes de um 

estado fenológico para outro, contudo isto depende da espécie e do genótipo, pois existem 

grandes variações intraespecíficas.  

Estudos em ambiente controlado sugerem que a exposição a altas temperaturas é 

mais prejudicial no período de floração. As fases reprodutivas mais sensíveis são a 
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gametogénese, compreendendo 8-9 dias antes da antese e 1-3 dias após a antese em várias 

plantas (Ulberg, 1958; Wahid, et al., 2007). Ambos os gametas feminino e masculino são 

sensíveis a altas temperaturas, mas a resposta varia com o genótipo. No entanto, os óvulos 

são em geral menos sensíveis que o pólen. A Imparidade entre pólen e antenas por altas 

temperaturas é outro fator importante que contribui para a diminuição da frutificação em 

muitas culturas (Wahid, et al., 2007). Em geral, segundo os estudos disponíveis, a 

resposta das plantas às altas temperaturas varia com a espécie e fase fenológica.  

Na planta há tendência para redução do tamanho celular, diminuição da abertura 

dos estomas, levando à redução da perda de água, apesar do aumento da densidade dos 

estomas que geralmente se verifica. Observa-se também a existência de vasos maiores do 

xilema tanto na raiz como na parte aérea (Sachin, et al., 2007).  

5.3.2. A nível das relações hídricas 

Em geral, as plantas tendem a manter os seus níveis hídricos nos tecidos 

independentemente da temperatura quando a humidade é alta. Em condições de campo, 

o stresse provocado por altas temperaturas está frequentemente associado a pouca 

disponibilidade de água no solo. Em geral, elevada temperatura, ao provocar uma 

diminuição da humidade relativa ambiente, induz altas taxas de transpiração que podem 

induzir de seguida deficiências hídricas nas plantas levando a perturbações de muitos 

processos fisiológicos (Wahid, et al., 2007).  

Um mecanismo chave para mitigar este stresse hídrico, é a acumulação de certos 

compostos orgânicos de baixo peso molecular, geralmente referidos como osmólitos 

compatíveis. Sob stresse, diferentes espécies de plantas podem acumular uma variedade 

de osmólitos como açúcares e polióis (açúcares alcoólicos), prolina, amina terciária e 

quaternária e compostos sulfónicos terciários (Ashraf e Foolad, 2007). 

A glicina betaína (GB), uma amina quaternária anfotérica tem um importante papel 

como um soluto compatível na planta sob vários stresses, como salinidade e altas 

temperaturas. A prolina é outro soluto produzido, a par da GB, que ajuda a tamponizar o 

potencial redox sob condições de stresse. GABA é um aminoácido não proteico e, uma 

rápida acumulação de GABA leva a um desencadear de uma cadeia de eventos desde a 

perceção dos stresses ambientais até a uma resposta atempada (Ashraf e Foolad, 2007). 
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5.3.3. Termoestabilidade da membrana celular 

Uma função sustentada das membranas celulares sob stresse é fundamental para 

processos como a fotossíntese e respiração (Blum, 1989). Stresse por calor acelera a 

energia cinética e o movimento das proteínas inseridas nas membranas levando a que 

estas percam a sua organização (conformação terciária e quaternária) no contexto 

membranar e possam até separar-se destas. Isto faz da bicamada lipídica das membranas 

biológicas mais fluida quer por desnaturação de proteínas quer por aumento dos ácidos 

gordos insaturados (Savchenko et al., 2002). A integridade e funções das membranas 

biológicas são assim sensíveis às altas temperaturas. Tais alterações, aumentam a 

permeabilidade das membranas gerando um aumento da perda de eletrólitos. O aumento 

da perda de solutos, como uma indicação de diminuição da termoestabilidade da 

membrana celular (CMT), tem sido muito utilizada como uma medida indireta da 

tolerância ao stresse devido ao calor em diversas espécies vegetais. 

A perda de eletrólitos é influenciada pela idade da planta, tecido, órgão, pelo seu 

estado de desenvolvimento e pelas espécies vegetais. Por exemplo, no milho, as lesões da 

membrana plasmática, devido ao stresse térmico foram muito menos graves em folhas 

em desenvolvimento do que nas folhas maduras (Karim et al., 1997, 1999), tendo-se 

concluído que o aumento dos ácidos gordos saturados em folhas adultas eleva a 

temperatura de fusão das membranas plasmáticas e por conseguinte a tolerância ao calor 

pela planta.  

Deve notar-se que, em algumas espécies, a tolerância ao calor não se correlaciona 

com o grau de saturação dos lípidos, o que sugere que outros fatores para além da 

estabilidade da membrana podem estar a limitar o crescimento da planta sob condições 

de altas temperaturas. 

5.3.4. Síntese de compostos fenólicos 

Existem aproximadamente 300.000 espécies documentadas de plantas superiores 

no planeta, que sintetizam um enorme número de substâncias químicas de estrutura e 

classe diversa (mais de 200.000 entidades químicas individuais isoladas e identificadas) 

(Osterc et al., 2007). Estes compostos podem ser divididos em metabolitos primários e 

secundários. Os metabólitos primários incluem metabólitos como açúcares, ácidos 

gordos, amino e ácidos nucleicos, bem como produtos químicos considerados 

omnipresentes em todas as plantas para o seu crescimento e desenvolvimento. Os 
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metabólitos secundários são estruturalmente e quimicamente muito mais diversificados 

do que os metabolitos primários e referem-se a compostos presentes em células 

especializadas que não são diretamente essenciais para o metabolismo fotossintético ou 

respiratório, mas são consideradas necessários para a sobrevivência das plantas no 

ambiente (Beltrame, 2013). 

Os metabolitos secundários aparentemente atuam como defesa (contra herbívoros, 

microrganismos, vírus ou plantas competidoras), como compostos sinalizadores (para 

atrair animais polinizadores ou dispersores de sementes), bem como proteção na planta 

da radiação ultravioleta e oxidantes. O padrão dos metabolitos secundários, numa 

determinada planta é complexo, muda de maneira tecidular e orgânica. Estas diferenças 

podem ser vistas entre diferentes estados de desenvolvimento (por exemplo, os órgãos 

importantes para a sobrevivência e a reprodução têm os mais altos e mais potentes 

metabolitos secundários), entre indivíduos e entre populações. Estes metabolitos 

secundários são classificados em vários grupos de acordo com as suas rotas biossintéticas 

e características estruturais (Osterc et al., 2007). 

Os compostos fenólicos são os metabolitos secundários mais amplamente 

distribuídos e presentes em todo o reino vegetal, mas pouco comuns em bactérias, fungos 

e algas. As briófitas são produtoras regulares de polifenóis, incluindo flavonoides, mas é 

nas plantas vasculares que a gama completa de polifenóis é encontrada. Estima-se que 

cerca de 2% de todo o carbono fotossintetizado nas plantas é convertido em flavonoides 

ou em compostos intimamente relacionados. As plantas superiores sintetizam imensos 

compostos fenólicos conhecidos estando o seu número em contínuo aumento. As folhas 

de plantas vasculares contêm ésteres, amidas, ácidos hidroxicinâmicos e seus glicosídeos, 

flavonóides glicosilados, especialmente flavonóis, e proantocianidinas e seus derivados 

(Kaur et al., 2016). 

As interações altamente ordenadas entre plantas e os seus ambientes bióticos e 

abióticos têm sido a principal força motriz por detrás do surgimento de produtos naturais 

específicos. Neste contexto, a acumulação de compostos fenólicos nos tecidos vegetais é 

considerada uma resposta adaptativa comum das plantas a condições ambientais adversas, 

aumentando assim a aptidão evolutiva. Os compostos fenólicos das plantas têm um papel 

fundamental como compostos de defesa, perante situações de stresse ambiental como os 

provocados pela radiação, temperatura, ou bióticos provocados pela infeção por agentes 
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patogénicos, ou ainda pela deficiência de nutrientes, que podem levar ao aumento da 

produção de radicais livres e outras espécies oxidativas nas plantas. Um conjunto 

crescente de evidências sugere que as plantas respondem a esses fatores de stress bióticos 

e abióticos, aumentando a sua capacidade de capturar espécies reativas de oxigénio. A 

indução da expressão gênica do metabolismo secundário por stresse biótico e abiótico é 

muitas vezes mediada pela integração de moléculas sinalizadoras, como ácido salicílico, 

ácido jasmónico e seus derivados (Kaur et al., 2016; Mirea-Fontaiña e Fernández-López, 

2001; Leonardi, 2001). 

Diferentes tipos de polifenóis solúveis, como o ácido ferúlico, ácido gálico ou 

flavonoides, foram encontrados para estimular ou inibir a germinação dos esporos e 

crescimento de hifas de fungos saprófitos. A infeção simbiótica das micorrizas com as 

plantas, a absorção de nutrientes e o crescimento das plantas podem ser prejudicados 

através de compostos fenólicos libertados por competidores num processo referido como 

alelopatia. Além disso, as plantas dependem da capacidade das raízes de se comunicarem 

com os microrganismos (Santos et al., 2017).  

O inverso é também verdade. Muitas bactérias e fungos dependem de associações 

com plantas que são muitas vezes reguladas por exsudados radiculares. Por exemplo, 

isoflavonoides e flavonoides presentes nos exsudatos radiculares de uma variedade de 

plantas leguminosas ativam os genes do rizóbio responsáveis pelo processo de nodulação 

e pode ser responsável pela colonização micorrízica vesicular-arbuscular. A formação de 

nódulos é iniciada pelas raízes das plantas hospedeiras que exsudam compostos 

flavonoides na rizosfera (Duarte, 2015). 

5.3.5. A produção ROS 

De modo a mitigar o efeito do stresse provocado pelo calor, as plantas 

implementaram vários mecanismos, incluindo a manutenção da estabilidade membranar, 

remoção de ROS, produção de antioxidantes, acumulação e ajuste de solutos compatíveis, 

indução de enzimas cinases ativadas pelo mitogénio (específicas para os aminoácidos 

serina, treonina e tirosina, e para o MAPK), de enzimas cinases dependentes de cálcio 

(CDPK) e ativação transcriptional das chaperonas, as proteínas produzidas em resultado 

do stresse térmico. Todos estes mecanismos (fFigura 11), que são regulados ao nível 

molecular, permitem que as plantas, possam sobreviver em condições de calor elevado 

(Wahid, et al., 2007). 
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Figura 11 Esquematização de efeitos na planta a espécies reativas ao oxigénio (Hasanuzzaman, et al., 2013). 

Como as plantas não possuem a capacidade de locomoção, estas estão sujeitas às 

mudanças do meio ambiente, pelo que precisam de se adaptar. A gama de temperatura 

experienciada pelas plantas varia quer no espaço, quer no tempo, em diversas escalas. 

Cada espécie tem a sua temperatura ótima para se desenvolver, e a sua distribuição é 

determinada maioritariamente pela temperatura a que cada uma consegue sobreviver. 

Muitos esforços estão a ser feitos para produzir plantas resistentes a gamas maiores de 

temperaturas com vista a melhorar a sua adaptação às mudanças climáticas (Koh, 2002). 

Para este propósito, é necessário um completo entendimento das respostas fisiológicas 

das plantas sob condições de altas temperaturas, os seus mecanismos de tolerância, bem 

como possíveis estratégias para melhorar a termotolerância (Wahid, et al., 2007).  

5.3.6. A termolabilidade membranar 

 As biomembranas das células vegetais contêm um elevado conteúdo de ácidos 

gordos altamente insaturados (ácidos gordos polinsaturados). O grau de saturação dos 

ácidos gordos, está intimamente envolvido na tolerância das plantas à temperatura 

(Upchurch, 2008). 

Embora o conteúdo de ácidos gordos polinsaturados varie de acordo com o 

ambiente em que a planta se encontre, estas têm uma elevada habilidade para tolerar 

temperaturas baixas, aumentando a quantidade de ácidos gordos polinsaturados que pode 

representar mais de 80% de todos os ácidos gordos presentes na biomembrana. Por outro 
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lado, plantas que crescem em desertos ou outros ambientes quentes e secos, 

demonstraram possuir um notável decréscimo no conteúdo em ácidos gordos 

polinsaturados. 

Estudos sugerem que uma diminuição no conteúdo de ácidos gordos 

polinsaturados nas membranas lipídicas dos cloroplastos melhora a sua capacidade de 

tolerar altas temperaturas independentemente das propriedades inter-espécie. Os lípidos 

tem sido foco de atenção desde 1960 como sendo um dos fatores que afetam a 

sensibilidade das plantas à temperatura (Upchurch, 2008). Por exemplo, as características 

físico-químicas exibidas pelas bicamadas fosfolipídicas a diferentes temperaturas diferem 

segundo a composição da cabeça hidrofílica constituída pelo fosfato e pelo glicerol ou 

segundo os dois ácidos gordos esterificados, variando ainda estas propriedades consoante 

a temperatura ambiente em que se desenvolvem (Williams, 1998). 

A funcionalidade e eficiência fotossintética da cadeia de transferência de eletrões 

está intimamente dependente de um estado físico adequado das membranas onde os 

complexos estão organizados. Estas membranas constituem estruturas dinâmicas e 

adaptáveis a diferentes condições. Para manter uma fluidez ideal das membranas as 

plantas recorrem a várias estratégias, como a síntese de novos fosfolípidos, que podem 

ter os seus ácidos gordos com cadeias carbonadas mais curtas, ou com maior grau de 

insaturações destes, alteração das proporções das diferentes classes de lípidos, ou 

alterando a razão lípido/proteína (Wada e Murata, 2009). 

É fácil de perceber a importância de manter uma fluidez membranar ideal, visto 

que muitos processos ocorrem em cadeia e em diferentes localizações espaciais, e para 

que todas as estruturas e processos comuniquem e ocorram de maneira rápida e eficiente, 

é de extrema importância que as membranas onde estas estruturas estão assentes se 

mantenham fluídas de modo a que as reações bioquímicas ocorram a velocidades normais 

e de modo a permitir a translocação dos vários transportadores entre as diferentes 

membranas e localizações (Wada e Murata, 2009). Há 3 fatores importantes a ter em conta 

na resposta da cadeia de transferência de eletrões às elevadas temperaturas: a) o efeito da 

temperatura na fluidez das membranas, b) a fluidez relativa das membranas tilacoides e 

c) os componentes da cadeia de transferência de eletrões nas membranas (Williams, 

1998). 
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Os efeitos das altas temperaturas nas membranas tilacoides resultam também na 

perda do empilhamento dos grana e no aumento da turgescência do cloroplasto 

(Takahashi e Murata, 2008). Estas alterações resultam na depleção da antena do PSII e 

consequentemente redução da atividade fotossintética e fotorrespiratória.  

Os lípidos são constituintes essenciais em células vegetais e estima-se que por 

célula 5 a 10% de peso seco sejam lípidos. Nas membranas, estes são local de muitos 

processos essenciais, incluindo sistemas de transmembrana de translocação, ou de 

processos bioenergéticos como a organização dos complexos de captação de luz e 

transporte de eletrões no processo fotossintético. Os tipos de lípidos mais abundantes são 

aqueles que derivam dos ácidos gordos e da biossíntese de glicolípidos. Relativamente 

aos ácidos gordos, nas plantas, os mais abundantes são os de cadeia longa de 16 e 18 

carbonos (com uma até três ligações cis C18:1, C18:2, C18:3, C16:0 e C16:3). Nas 

membranas, quase todos os ácidos gordos encontram-se esterificados com o glicerol nas 

posições sn-1 e sn-2 e o grupo polar fosfato na posição sn-3 (Ohlrogge e Browse, 1995). 

 Estudos sugerem que o tipo de fosfatidilglicerol presente nas membranas dos 

cloroplastos pode estar relacionada com a temperatura de fase de transição aqueo de 

baixas temperaturas. A manutenção dos níveis dos ácidos gordos polinsaturados nas 

membranas dos cloroplastos parece contribuir para a sobrevivência das plantas a baixa 

temperaturas bem como a normal formação das membranas tilacoides. Em contraste, nas 

membranas sujeitas a elevada temperatura, os níveis de ácidos gordos insaturados nas 

membranas diminuem (Díaz-Almeyda et al., 2011) bem como o dos ácidos gordos 

trienóicos (C16:3 e C18:3) e aumentam os dienóicos (Upchurch, 2008; Iba, 2002). Isto 

sugere que a dessaturação de ácidos gordos pode estar envolvida na termorregulação do 

sistema fotossintético (Díaz-Almeyda et al., 2011). Esta alteração nas insaturações dos 

lípidos tem efeito na mobilidade dos lípidos, na temperatura de fase de transição bem 

como o aumento da suscetibilidade de danos fotossintéticos (Mullineaux e Kirchhoff, 

2009). 
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Parte II 
Parte Experimental 

Caracterização de porta-enxertos híbridos com resistência à doença da tinta 

(Phytophthora cinnamomi) 
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Resumo: 

Este trabalho é sobretudo um estudo sobre a análise de mecanismos de natureza 

fisiológica e bioquímica que os porta-enxertos detêm e que desenvolvem num esforço 

contínuo de adaptação a situações que podem constituir fatores de stresse para a sua 

atividade. O trabalho foi dividido em três componentes: Uma correspondente a estudos 

ecofisiológicos, outra correspondente a estudos com partículas do tipo BBY (partículas 

enriquecidas em PSII), incluindo a análise ao conteúdo em ácidos gordos e uma 

caracterização da composição fenólica de extratos foliares dos porta-enxertos resistentes. 

Em relação à morfologia foliar, salienta-se a forma dos dentes, característica muito 

importante em termos de diferenciação interespecífica. No ColUTAD estes têm forma 

serrada, que é a forma dos dentes na espécie C. sativa, enquanto no Ca-90, SC-1 e SC-55 

têm forma acuminada e no SC-51 em agulha, formas mais próximas do C. crenata. De 

igual forma os gomos do ColUTAD são bastante mais achatados que os restantes. 

Em relação ao fruto, as castanhas do ColUTAD são claramente mais alongadas 

que as restantes que têm uma forma ovoide. Verifica-se ainda que o porta-enxerto 

ColUTAD apresenta número médio de penetrações na castanha bastante inferior aos 

outros porta-enxertos. Relativamente à forma do hilo o porta-enxerto SC-55 destaca-se 

pela sua maior área relativa, sugerindo que possa estar mais próximo das características 

das castanhas da espécie C. crenata 

Em relação à influência da temperatura no comportamento fotossintético, o grupo 

de porta-enxertos instalados em Torgueda, apresentou um forte aumento da taxa entre 26 

e 30ºC, notando-se também um comportamento diferente do ColUTAD, sugerindo uma 

maior independência deste neste intervalo de temperatura. No entanto, de acordo com o 
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índice performance (IP), o ColUTAD, apresentou o menor valor sugerindo para este um 

menor desempenho metabólico, contrariamente ao Ca-90. 

Já no estudo da produção de O2 apenas se verificou um destaque para o ColUTAD, 

embora no geral todos apresentassem resultados positivos. 

No caso dos resultados obtidos por análise dos ácidos gordos, mostram que o 

ColUTAD, o SC-55 e o SC-51 apresentam maiores teores de ácido palmítico (ácido gordo 

saturado) e menores teores em ácido linoleico (ácido gordo insaturado) e, deste modo são 

teoricamente os menos resistentes a altas temperaturas, apresentando percentagens totais 

de insaturação a rondar os 70%. Contrariamente a estes, os porta-enxertos Ca-90 e SC-51 

têm menores valores de ácido palmítico e maiores valores no ácido linoleico. 

Regra geral os porta enxertos mais resistentes continham maiores concentrações 

de catálase, e no caso dos fenóis destaca-se o composto quercetina-3-o-glicuronídeo que 

se apresenta mais elevado nos porta enxertos resistentes. 

 

Palavras-Chave: Castanea; partículas BBY; ácidos gordos; composição fenólica 
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Abstract: 

This work is mainly a study about the analysis of mechanisms of physiological and 

biochemical nature that the rootstocks hold and that develop in a continuous effort of 

adaptation to situations that may constitute stressors for their activity. The work was 

divided into three components: one corresponding to ecophysiological studies, the other 

corresponding to studies with BBY-type particles (particles enriched in PSII), including 

the fatty acid content analysis and a characterization of the phenolic composition of leaf 

extracts from porta- resistant grafts. 

In relation to leaf morphology, the shape of the teeth is emphasized, a very 

important feature in terms of interspecific differentiation. In ColUTAD these are serrated, 

which is the shape of the teeth in the C. sativa species, while in Ca-90, SC-1 and SC-55 

are acuminate and SC-51 in needle, forms closer to C. crenata. Likewise, the ColUTAD 

buds are much flatter than the others. 

The fruit, the chestnuts of ColUTAD are clearly more elongated than the others 

that have an ovoid shape. It is also verified that the rootstock ColUTAD presents average 

number of penetrations in the chestnut well inferior to the other rootstocks. Regarding the 

shape of the wire, the SC-55 stands out for its greater relative area, suggesting that it may 

be closer to the characteristics of the chestnuts of the species C. crenata 

For temperature influence on the photosynthetic behaviour, the group of rootstocks 

installed in Torgueda, presented a strong increase of the rate between 26 and 30ºC, 

nothing also a different behaviour of the ColUTAD, suggesting a greater independence 

of this in this temperature range. However, according to the performance index (IP), the 

ColUTAD presented the lowest value suggesting a lower metabolic performance, 

contrary to Ca-90. 

In the study of O2 production, only a highlight was found for the ColUTAD, 

although in general all presented positive results. 

On the case results obtained by analysis of the fatty acids, they show that 

ColUTAD, SC-55 and SC-51 present higher levels of palmitic acid (saturated fatty acid)  

and lower levels of linoleic acid (unsaturated fatty acid) are theoretically the least resistant 

to high temperatures, presenting total percentages of unsaturation at around 70%. 
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Contrary to these, Ca-90 and SC-51 rootstocks have lower palmitic acid values and higher 

values for linoleic acid. 

In general, the sturdiest grafts contained higher concentrations of catalase,  and in 

the case of phenols the quercetin-3-o-glucuronide compound is shown to be highest in 

the resistant grafts. 

 

Keywords: Castanea; BBY-type PSII; fatty acids; phenolic compounds 
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1. Introdução 

A produção de castanha decresceu desde o início do seculo XX devido a inúmeros 

fatores, incluindo a doença da tinta provocada pelo oomiceta Phytophthora cinnamomi 

que provocou uma forte redução na área de castanheiro. Foram muitos os esforços para 

combater esta calamidade, desde luta química até hibridações entre C. sativa e C. crenata 

ou C. mollissima, que é justamente neste ponto que todo o trabalho se debruça, nos porta-

enxertos resistentes que foram desenvolvidos no decorrer do combate à doença da tinta. 

Para a realização do presente trabalho foram usados porta-enxertos de castanheiros 

de geração F1 provenientes de polinização controlada entre as espécies acima referidas, 

cuja característica diferencial é serem resistentes à doença da tinta. O objetivo deste 

trabalho é o de desenvolver um estudo de caracterização que permita conhecer as 

capacidades adaptativas dos porta-enxertos à temperatura.   

2. Material e Métodos 

2.1. Material vegetal 

Foram usadas plantas F1 provenientes de cruzamentos controlados entre C. sativa 

x C. crenata e C. sativa e C. mollissima (Tabela 1). Estas plantas adultas com cerca de 6 

anos encontram-se organizadas em dois grupos, localizados em Torgueda, Vila Real a 

750 m a.s.l. e outro em Vendas Novas, Coimbra, a 50 m a.s.l (Tabela 2). 
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Tabela 1 Grau de resistência das variedades dos porta-enxertos face à doença da tinta. 

SC-51t Muito Resistente 

SC-51c Muito Resistente 

SC-57 Resistente 

SC-916 Intermédio 

SM-904 Pouco Resistente 

SC-55 Muito Resistente 

SC-1 Resistente 

SC-9 Resistente 

ColUTAD Muito Resistente 

Ca-90 Muito Resistente 

 

Tabela 2 Hibridação de cada porta-enxerto e a sua localização. 

Porta-enxerto Hibridação Localização 

SC-51 C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

SC-57 C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

SC-916 C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

SC-55 C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

SC-1 C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

SC-9 C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

ColUTAD C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

Ca-90 C. sativa × C. crenata Torgueda- Vila Real 

SM-904 C. sativa × C. mollissima Vendas Serra - Coimbra 

SC-24 C. sativa × C. crenata Vendas Serra - Coimbra 

De acordo com dados climáticos fornecidos pelo IPMA, no período 1981 a 2010, 

a temperatura máxima média atingiu o seu maior valor no mês de agosto com 28,6ºC e 

28,7ºC respetivamente em Torgueda e Vendas Serra (Figura 12). Em relação à 

precipitação, o somatório registado nos meses de julho, agosto e setembro foi de 96,4 mm 

em Torgueda e 76,7 mm em Venda Serra (Figura 13) (IPMA, 2018). 
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Figura 12 Normais climatológicas relativas à temperatura do ar em Vila Real (cima) e Coimbra (baixo) no período 
1981 – 2010 (IPMA, 2018) 
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Figura 13 Normais climatológicas relativas na precipitação em Vila Real (cima) e Coimbra (baixo) no período 1981 – 
2010 (IPMA, 2018). 

2.2. Análise da composição mineral em folhas 

Em julho de 2014, foram colhidas folhas de cada uma das plantas F1 em estudo. 

Em laboratório foram lavadas e para de seguida serem colocadas em estufa a 60ºC para 

desidratação. No final procedeu-se à sua moagem e envio para o Laboratório de Solos da 

UTAD. Obtiveram-se as concentrações para os seguintes minerais presentes nas folhas 

dos porta-enxertos estudados: N, P, K, Ca, Fe, Mg, S, B, Zn, Mn e Cu. 
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2.3. Caracterização biométrica de folhas, ramos e frutos 

Seguindo as normas da UPOV (International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants) indicadas para castanheiro foram feitas medições ao nível da folha, 

nomeadamente comprimento, largura comprimento/largura, comprimento do pecíolo, 

número de nervuras e, determinação do formato da folha (base, ápice e dentes). Já ao 

nível dos ramos, procedeu-se à contagem das lenticelas por cm2, medições de 

comprimento e largura dos gomos. Ao nível da biometria da castanha, procedeu-se a 

medição do comprimento e largura e respetiva razão, o mesmo sucedendo com o hilo, 

determinou-se a área do hilo e da zona pilosa, polispermia, número de penetrações, 

presença de listas na epiderme externa da castanha e determinação do formato da 

castanha. 

A medição do seu comprimento e largura dos gomos foi feita usando um 

paquímetro, e calculada a respetiva razão. Nos ramos foi calculado o número de lenticelas 

por cm2 recorrendo-se ao programa digimizer (MedCalc Software bvba, Acacialaan 22, 

8400 Ostend, Belgium), em que foram previamente fotografados os ramos com uma régua 

de referência ao lado, e fez-se a respetiva contagem das lenticelas por uma respetiva área, 

sendo posteriormente calculado o nº de lenticelas por cm2. 

2.4. Morfologia foliar 

Para a determinação da morfologia foliar, procedeu-se de acordo com as formas 

apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 Descrição das várias formas apresentadas para cada parte da superfície foliar segundo as normas da UPOV. 

Folha  

 

Ponta  

 

Base  

 

Dentes  

 

 

2.5. Medição de fluorescência da clorofila 

Dos grupos de plantas selecionadas foram marcadas para serem monitorizados o 

seu estado de stresse fisiológico. Para o efeito foi usado um sistema de medição de 

fluorescência da clorofila modelo OS-30P (Optisciences, Hudson, USA). Após um 

período de adaptação ao escuro de 30 minutos, foram feitas as leituras de fluorescência 

da clorofila segundo o modelo de teste OJIP (Figura 14) (Lepeduš et al., 2012; Strasser 

et al., 2004). 
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Figura 14 Relação simplificada entre a curva referente ao teste OJIP e a cadeia de transferência de eletrões (Ahmad e 
Rasool, 2014). 

A partir da curva da Figura 14, é construído o Índice de Performance (IP) (Figura 

15) que é um indicador da vitalidade das plantas (Živčák et al., 2008), estando baseado 

em três atributos importantes que influenciam a taxa de fotossíntese 1) a densidade dos 

centros de reação, 2) a probabilidade de um fotão absorvido ser usado na separação de 

cargas no centro de reação e 3) consequentemente na cadeia de transferência de eletrões 

(Figura 15).  

Resumindo, se algum stresse afetar alguma parte destes componentes, o seu efeito 

far-se-á sentir no IP (Vredenberg, 2011). De acordo com Lepeduš e sua equipa, este teste 

de stresse apresenta maior precisão que o tradicional parâmetro Fv/Fm uma vez que 

existem stresses que não afetam diretamente o PSII e por não apresentar decréscimos nos 

valores de Fv/Fm (Lepeduš et al., 2012). 

 

Figura 15 Fórmula de cálculo para o Índice de Performance (IP). [1-(F0/Fm)] = (Fv/Fm): rendimento quântico máximo 
do fotossistema II; (M0/VJ): máximo fluxo excitatório captado pelo PSII; (Fm-F0) = Fv: máxima fluorescência variável 
da clorofila; F0: fluorescência mínima; (1-VJ): probabilidade de um eletrão captado pelo PSII ser transferido de QA 
(plastoquinona recetora de um eletrão) para QB (plastoquinona recetora de dois eletrões); VJ: variável relativa de 
fluorescência ao nível do fluxo de energia (Strasser et al., 2000). 

A vantagem deste teste, segundo Christen e a sua equipa, está também ligado ao 

facto de que pode sinalizar estados de stresse nas plantas mesmo antes do aparecimento 

dos sintomas visíveis aparecerem nas plantas (Christen et al., 2007). 
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2.6. Isolamento de partículas tipo BBY 

Foram usados 3 meios, o meio de homogeneização, o meio de lavagem I, o meio 

de solubilização, e o meio de lavagem II, cujas composições são apresentadas na Tabela 

4. 

Tabela 4 Meios usados para o isolamento. 

Meio Composição (mM) 

Meio homogeneização (grind 

buffer) (pH 7.5) 

Hepes (11,92), NaCl (23,4), MgCl2 (0,41), EDTA (0,58), Ác. 
Ascórbico (1,25; adicionado no momento), 

Polivinilpolipirrolidona (2,5). 

Meio de lavagem I (wash buffer)  
(pH 7.5) 

Hepes (11,02), NaCl (8,8), MgCl2 (0,81), Ác. Ascórbico (2,5; 
adicionado no momento). 

Meio de solubilização (triton 

buffer) (pH 6) 

Mes (9,36), NaCl (0,88), MgCl2 (1), Ac. Ascórbico (5; 

adicionado no momento). 

Meio de lavagem II (BTS 400)  

(pH 6,5) 

Bis-Tris (2,09), MgCl2 (2,03), CaCl2 (0,37), MgSo4 (1,23), 

Sorbitol (36,4). 

Usando material e reagentes previamente preparados e tudo guardado a 4ºC, 

iniciou-se o processo, com a lavagem de 80 g folhas (sem nervura central) em água 

destilada. De seguida foram colocadas num copo de homogeneizador tipo “Waring 

blender” e adicionou-se 250mL de meio de homogeneização.  

Toda a homogeneização deve ser o mais breve possível, para isso é feita com 5 

pulsos de 5 segundos de duração cada um à máxima velocidade. De seguida o 

homogeneizado é filtrado em 8 camadas de tecido de nylon (20-50 µm, Refª Monodur 

PA 50N, Holanda), previamente lavado com o meio de homogeneização. O filtrado foi 

posteriormente sujeito a centrifugação a 4000xg (4ºC) durante 10 min. Rejeitou-se o 

sobrenadante e o depósito foi ressuspendido em meio de lavagem (40mL) e levado 

novamente à centrifuga nas mesmas condições, voltando-se a rejeitar o sobrenadante e a 

ressuspender o depósito em meio de solubilização (15mL). Neste momento temos um 

extrato de cloroplastos teoricamente intactos. Este extrato foi então submetido a um 

processo de solubilização das membranas tilacoides durante 10 min, considerado o tempo 

suficiente para solubilizar as regiões marginais dos grana. O extrato foi rapidamente 

levado a uma ultracentrifuga a 20 000xg durante 25 min, ressuspendido em meio de 

lavagem II e levado novamente à ultracentrifuga nas mesmas condições procedendo-se 
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depois à lavagem e ressuspenção do depósito, de forma a obter um extrato com 

concentração final de clorofila de cerca de 2 mg/mL. Por fim foi adicionado 15% de 

glicerol, congelado em azoto líquido e armazenado a -80ºC. 

2.7. Determinação da velocidade de produção de O2 

A produção de O2 foi medida usando um elétrodo de oxigénio tipo “clark”, entre 

20ºC e 40ºC. Estes ensaios foram feitos usando as partículas BBY e cloroplastos intactos.  

2.8. Determinação da composição de ácidos gordos nas partículas 

BBY 

Os ácidos gordos foram extraídos das amostras e transesterificados usando o 

método adaptado de Bligh e Dyer. Obtendo-se a amostra, procedeu-se à quantificação e 

caracterização dos ácidos gordos por cromatografia gasosa. 

Para a determinação dos ácidos gordos, primeiramente foi necessário proceder à 

sua extração, recorrendo-se ao método de Bligh e Dyer modificado. À nossa amostra 

adicionou-se água com metanol, na proporção de 0,8:2 (v/v), e agitou-se durante 5 min. 

Adicionou-se mais 1 mL de clorofórmio e agitou-se por mais 5 min, levando-se de 

seguida à centrifuga a 2000xg durante mais 5 min. A fase líquida é então recolhida para 

um tubo de vidro lavado e adiciona-se 1 mL de CHCl3 e 1mL de H2O, agitando-se de 

seguida em vortéx e no final, adiciona-se umas gotas de KCl a 100mM. Centrifuga-se a 

2000xg por 5 min. a fim de se obter 2 fases, cuja fase inferior contém os lípidos 

dissolvidos. A fase inferior é então recolhida e seca sob uma corrente de N2 e guardada a 

-20ºC até futuras análises. 

Posteriormente é necessário proceder à transesterificação dos ácidos gordos, onde 

se adiciona ao tubo da amostra anterior 5 mL de ácido sulfúrico em metanol a 5% (p/v). 

Passa-se o tubo por uma corrente de azoto a fim da amostra ficar numa atmosfera de azoto 

e rolhar. De seguida coloca-se num digestor por 2 horas a 70ºC, deixa-se arrefecer à 

temperatura ambiente e adiciona-se 5mL de hexano, agitando-se em vórtice por 3 min, e 

promover a separação das fases recorrendo-se a centrifuga de bancada a 50% da 

velocidade máxima à temperatura ambiente. Transfere-se a fase superior para um outro 

tubo, e adiciona-se mais 5 mL de hexano à fase aquosa e procede-se a nova extração a 

fim de aumentar o rendimento da extração. Adiciona-se 3 mL de água ao extrato lipídico 
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e agita-se em vórtice durante 2 min. De seguida transferir a fase orgânica para outro tubo 

e adicionar Na2SO4 (sulfato de sódio) anidro para remover a água presente no seio do 

hexano. Filtrar a fase orgânica e levar à secura num banho maria a 37ºC e fazer passar 

uma corrente de azoto. Dissolver o resíduo em 0,5 mL de n-hexano e deixar sob uma 

atmosfera de azoto num tubo rolhado e armazenar a -20ºC até posterior análise. 

O perfil e o teor médio em ácidos gordos foram determinados por cromatografia 

gasosa (Shimadzu GC-2010) equipado com um detetor de ionização de chama (FID-2010 

Plus), um injetor automático (AOC-20i), uma coluna capilar DB-225MS (0.25 mm, 30 m 

× 0.25 mm i.d., Agilent Technologies, Wilmington, DE, U.S.A.) e, como fase móvel, o 

gás Hélio (53 kPa, fluxo constante, 1,2 mL min-1). A temperatura inicial foi de 200ºC, 

mantida durante 10 minutos, seguida de um aumento para 220ºC a 5ºC por minutos. A 

deteção foi feita a uma temperatura de 270ºC. Utilizou-se um modo de injeção split (5:1) 

e o volume de amostra injetado foi de 1 mL. Os ácidos gordos presentes nas amostras 

foram identificados por comparação com padrões comerciais (FAME 37, Supelco, 

Bellefonte, PA, U.S.A.), tendo a quantidade de cada ácido gordo sido expressa em 

percentagem de cada um em relação ao total identificado. 

2.9. Determinação da atividade da catalase em cloroplastos 

Usando o elétrodo tipo de “clark” foi determinada a atividade enzimática da 

catalase. 

2.10. Determinação do teor de fenóis em extratos foliares 

Para a análise qualitativa dos fenóis por cromatografia (HPLC) primeiramente 

seca-se as folhas entre 40-50ºC numa estufa. De seguida quando as folhas estiverem bem 

secas, procede-se à moagem das mesmas até se obter um pó. A moenda é colocada em 

metanol puro para extração dos fenóis, na proporção de 1g de moenda para 60mL de 

metanol. 

Para a identificação e quantificação dos polifenóis individuais foi utilizado o 

sistema de HPLC-DAD/UV-Vis que a seguir se descreve. Após a extração das amostras, 

procedeu-se à injeção de 10µL de cada uma das amostras num sistema de HPLC equipado 

com uma fase estacionária coluna C18 (250mm x 4,6mm, 5 µm); uma fase móvel 

composta pelos solventes água ultra pura com 0,1% de TFA (ácido trifluoroacético) 
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(solvente A) e acetonitrilo com 0,1% TFA (solvente B), com um fluxo de 1 mL.min-1 

com, um tempo de corrida de 60 minutos e um gradiente binário (0 minutos – 0% solvente 

B; 5 minutos – 0% solvente B; 15 minutos – 20% solvente B; 30 minutos – 50% solvente 

B; 45 minutos – 100% solvente B; 55 minutos – 0% solvente B; 60 minutos – 0% solvente 

B). Procedeu-se a um varrimento nos comprimentos de onda 280, 320, 370nm para os 

polifenóis em geral e 520nm para as antocianinas. A identificação foi feita com base nos 

tempos de retenção de cada um dos compostos observados por comparação com os 

respetivos padrões comerciais e pelos seus respetivos espectros UV e máximos de 

absorvência. A quantificação de cada composto foi feita pelo método do padrão interno. 

3. Resultados e discussão 

3.1. Caracterização morfológica 

3.1.1. Morfologia foliar 

Através da Figura 16 e da análise da Tabela 5, podemos verificar diferenças nas 

plantas F1 estudadas nomeadamente quanto à forma da folha e dos dentes, número de 

nervuras e comprimento do pecíolo. Constatou-se que, relativamente à forma do limbo, 

as plantas ColUTAD e SC-55 são semelhantes (3,07 e 3,09, respetivamente) sendo as que 

têm a forma mais achatada enquanto as folhas mais alongadas são as de Ca-90 (3,33). As 

folhas do ColUTAD assemelha-se, de acordo com resultados de Pimentel-Pereira et al. 

(2007) à variedade Negral (15,6 cm x 5,0 cm) apresentando um número de nervuras 

secundárias semelhante à Judia (19,3), salientando-se que estas duas variedades têm a 

mesma proveniência do ColUTAD, isto é a zona da Serra da Padrela. Em relação à área 

foliar, destacam-se as folhas de SC-51 e SC-55, pelo maior valor que apresentam, cerca 

de 58 cm2, comparativamente ao ColUTAD (56,0 cm2) e CA-90 (55,9 cm2). Este aspeto 

pode conferir aos genótipos SC-51 e SC-55 características de maior exigência hídrica, 

pois naturalmente possuem maiores superfícies para transpiração. O fator de forma F é 

de acordo com (Sestak et al., 1971) um fator de correção para a forma da folha a usar no 

cálculo da sua área a partir do comprimento máximo e largura do limbo. Este valor varia 

entre 0,738 e 0,818. 
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Figura 16 Página superior dos diferentes porta-enxertos estudados, ColUTAD, CA-90, SC-1, SC-51 e SC-55 (da 
esquerda para a direita), onde se pode aferir algumas diferenças, nomeadamente formato da folha, recorte, tamanho, 
coloração, entre outros. 

 

Tabela 5 Comprimento (comp.), largura, área, fator de forma (F) e número de nervuras do limbo (lado esquerdo) da 
folha bem como o comprimento do pecíolo dos diferentes porta-enxertos estudados. Foram analisadas 10 amostras de 
cada porta-enxerto 

 ColUTAD CA-90 SC-1 SC-51 SC-55 

 Média EP Média EP Média EP Média EP Média EP 

limbo 

Comp. 
(cm) 

15,31a 0,52 15,77a 0,44 15,40a 1,01 15,25a 0,78 15,27a 0,25 

Largura 
(cm) 

4,96a 0,24 4,73a 0,19 4,76a 0,38 4,71a 0,21 4,98a 0,17 

Comp./Larg. 3,09  3,33  3,24  3,24  3,07  

Área (cm2) 56,02a 5,27 55,91a 3,22 55,31a 7,42 68,78b 4,82 58,17a 2,79 

Nervuras 
sec. (nº) 

19,38a 0,46 20,14a 0,45 17,14b 0,89 22,00c 0,82 18,14b 0,53 

pecíolo 

Comp. 
(cm) 

1,68a 0,10 2,03b 0,09 1,81a 0,10 2,09b 0,10 2,01b 0,11 

No porta-enxerto SC-51, o número médio de nervuras secundárias das folhas 

aproxima-se do valor de nervuras da Judia (19,3), sendo semelhante também à Judia 

relativamente ao comprimento do pecíolo (2,81 cm). É de referir ainda que estes porta-

enxertos apresentam todos eles uma razão comprimento/largura superior a 2,85 o que nos 

permite concluir que a forma das folhas é mais alongada. 

Em relação à cor do pecíolo e da folha (Tabela 6) não se encontraram diferenças 

entre os porta-enxertos estudados o mesmo sucedendo quanto ao parâmetro brilho da 
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página inferior, que não apresentam brilho. Quanto aos parâmetros da forma dos dentes 

o porta-enxerto ColUTAD é o único cujas folhas apresentam os dentes em forma serrada, 

enquanto as folhas do CA-90, SC-1 e SC-55 têm todos elas dentes em forma acuminada. 

Em relação à forma da base da folha, o CA-90 distingue-se pela forma aguda. Para o 

parâmetro forma do ápice, o porta-enxerto que difere dos outros é o SC-51 que tem uma 

forma mais acuminada estreita, enquanto que os outros porta-enxertos do grupo têm uma 

forma aguda (CA-90 e SC-55) ou acuminada larga (ColUTAD e SC-1). Por último, na 

forma da folha reparamos que os porta-enxertos ColUTAD e SC-55 são idênticos 

apresentando uma forma elíptica larga, e os restantes tem uma forma elíptica estreita. 

Tabela 6 Forma, brilho e cor das folhas dos diferentes porta-enxertos estudados. 

Folha ColUTAD CA-90 SC-1 SC-51 SC-55 

Forma da folha elíptica larga 
elíptica 
estreita 

elíptica 
estreita 

elíptica 
estreita 

elíptica larga 

Forma ápice 
acuminada 

larga 
aguda 

acuminada 
larga 

acuminada 
estreita 

aguda 

Forma base acuminada aguda cordata acuminada cordata 

Forma dentes serrado acuminada acuminada agulha acuminada 

Brilho pág. sup. ausente ausente ausente ausente ausente 

Cor folha verde médio verde médio verde médio verde médio verde médio 

Cor pecíolo amarelado amarelado amarelado amarelado amarelado 

3.1.2. Características dos gomos e ramos 

Através da análise da Tabela 7, verificamos que o porta-enxerto com maior razão 

comprimento/largura dos gomos é o SC-1 e o que tem menor razão é o ColUTAD. Os 

gomos maiores são os do CA-90 com médias de comprimentos de 0,57 cm e de largura 

0,44 cm. De seguida o porta-enxerto com maiores gomos é o SC-55 com valores de 0,52 

cm e 0,38 cm de comprimento e largura respetivamente. O porta-enxerto que apresentou 

menores tamanhos foi o ColUTAD com comprimentos de 0,32 cm e de largura 0,27 cm. 



 

57 
 

Figura 17 Demonstração dos gomos de cada um dos porta-enxertos em estudo (da esquerda para a direita: ColUTAD, 
CA-90, SC-1, SC-51 e SC-55). 

É de referir ainda que relativamente à forma podemos dizer que os gomos do porta-

enxerto SC-1 são mais alongados enquanto os do ColUTAD são os mais achatados 

(largos, segundo a classificação UPOV).  

Tabela 7 Comprimento, largura, área de projeção do gomo e razão comprimento x largura dos gomos de cada um dos 
porta-enxerto estudados. Foram analisadas 10 amostras de cada porta-enxerto 

Gomos ColUTAD CA-90 SC-1 SC-51 SC-55 

 Média EP Média EP Média EP Média EP Média EP 

Comp. 0,32a 0,02 0,57b 0,13 0,45b 0,01 0,36c 0,01 0,52b 0,03 

Largura 0,27a 0,01 0,44b 0,09 0,32c 0,02 0,28ac 0,02 0,38b 0,03 

Área projetada 
(cm2) 

0,04  0,13  0,07  0,05  0,10  

Comp./largura 1,20  1,30  1,41  1,29  1,39  

Forma Largo 
Cónico-

globoso 
Cónico-
acuminado 

Cónico-
globoso 

Cónico-
globoso 

 

 

As lenticelas são pequenas aberturas nos ramos que permitem algumas trocas 

gasosas por parte daqueles órgãos da planta com o meio. Pela Tabela 8 concluímos que o 

porta-enxerto CA-90 têm maior número de lenticelas/cm2 e os porta-enxertos SC-51 e 

SC-1 são os que apresentam menor número de lenticelas por cm2. 

Tabela 8 Lenticelas por cm2 de cada porta-enxerto estudado. Foram analisadas 10 amostras de cada porta-enxerto 

Lenticelas ColUTAD CA-90 SC-1 SC-51 SC-55 

 Média EP Média EP Média EP Média EP Média EP 

Lenticelas/cm2 35,09a 2,58 52,28b 2,80 25,85c 2,64 22,84c 4,35 46,77b 3,17 
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3.1.3. Biometria do fruto 

Relativamente a biometria dos frutos (Figura 18 e Tabela 9), em relação às 3 

plantas estudadas que produziram castanha, verificamos que o número de castanhas 

provenientes dos porta-enxertos estudados não diferem muito apresentando em média 2,8 

castanhas por ouriço. No porta-enxerto SC-55, a eficiência da polinização parece ser 

maior, dado que apresenta maior número de castanhas viáveis por ouriço que as do porta-

enxerto CA-90, 1,75 e 1,40, respetivamente.  

Figura 18 Ouriços com castanhas no interior dos porta-enxertos ColUTAD, CA-90 e SC-55 (da esquerda para a direita). 
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Tabela 9 Parâmetros biométricos dos frutos dos diferentes porta-enxertos estudados. Foram analisados 6 ouriços de 
cada porta-enxerto 

Biometria fruto ColUTAD CA-90 SC-55 

 Média EP Média EP Média EP 

Castanhas por ouriço (nº) 2,80a 0,22 2,80a 0,22 2,75a 0,25 

Viáveis por ouriço (nº) 1,60a 0,27 1,40a 0,45 1,75a 0,25 

Comprimento (cm) 2,74a 0,10 2,77a 0,11 2,68a 0,11 

Largura (cm) 2,27a 0,08 2,95a 0,12 2,74b 0,15 

Espessura (cm) 1,60a 0,07 1,97b 0,19 1,34c 0,07 

Comp./Larg. x 100 120,93a 0,04 94,12b 0,03 98,25c 0,05 

Forma Alongada  ovoide  ovoide  

Área de pelos na parte 
 superior (cm2) 

0,99a 0,10 0,91a 0,18 0,34b 0,16 

Área de pelos na parte 
 superior  

média  média  pequena  

Área do hilo (cm2) 1,62a 0,10 2,51b 0,32 3,34c 0,25 

Área projetada castanha  
transversal (cm2) 

3,63  5.81  3.67  

Área hilo/Área castanha 0.45  0.43  0.91  

Tamanho relativo hilo pequeno  pequeno  largo  

Forma do hilo ligeiramente ondulado direito direito 

Polispermia (nº/castanha) 0,00a 0,00 0,00a 0,00 0,10c 0,16 

Penetrações (nº/castanha) 1,75a 0,44 2,80b 0,46 2,70b 0,78 

Presença de estrias 
 (nº/castanha) 

0,38a 0,26 0,20a 0,21 0,30a 0,24 

As castanhas do ColUTAD são claramente mais alongadas que as restantes que 

têm uma forma ovoide. Comparando estes dados dos porta-enxertos estudados com 

valores de alguns cultivares, podemos aferir que o porta-enxerto ColUTAD se assemelha 

mais com a Longal. O porta-enxerto CA-90 aproxima-se mais do cultivar Negral e por 

último, o porta-enxerto SC-55 será mais semelhante à Judia (Gomes-Laranjo et al., 2007). 

Verifica-se ainda que o porta-enxerto ColUTAD apresenta médias penetrações (1,75) na 

castanha quando comparado com os outros dois porta-enxertos que apresentam fortes 

penetrações (2,8). Relativamente à forma do hilo o porta-enxerto SC-55 destaca-se pela 

sua maior área relativa, sugerindo que possa estar mais próximo das características das 

castanhas da espécie C. crenata.  
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4. Caracterização produtividade fotossintética  

4.1. Análise de minerais em folhas 

Um dos parâmetros mais importantes de análise em plantas é a composição mineral 

foliar (Tabela 10) uma vez que é com base nos nutrientes que a planta desenvolve o seu 

metabolismo. Comparando os valores médios de Coimbra e de Torgueda, observa-se que 

os porta-enxertos instalados em Coimbra tem mais macronutrientes, 56,9 g.kg-1 que os de 

Torgueda, 44,3 g.kg-1. Em contrapartida estes últimos possuem maior conteúdo em 

micronutrientes, 1235 mg.kg-1 que os primeiros, 815 mg.kg-1. Em aos macronutrientes, 

os PE instalados em Coimbra possuem mais N, P, K e Ca enquanto os instalados em 

Torgueda possuem mais Mg e S. MA maior diferença registada foi no P, 44%, seguida 

do N, 36%, maiores nos PE instalados em Coimbra enquanto nos micronutrientes o Fe e 

o Zn apareceram em maior conteúdo, 298 e 246%, respetivamente. Em relação ao N, 

destaca-se o SC-24 (Coimbra) e o SC-916 (Torgueda) como os PE contendo maior 

conteúdo em N nas folhas. Comparando estes últimos porta-enxertos com valores obtidos 

de outros trabalhos (em média 28 a 29 g.kg-1) verificou-se que os valores são ligeiramente 

inferiores (Gomes-Laranjo et al., 2007). Em relação ao P, o SC-24 (Coimbra) e o SC-916 

(Torgueda) parecem ser os melhores acumuladores deste nutriente em cada um dos locais, 

merecem ainda realce por se destacarem pela maior quantidade presente nas folhas em 

Coimbra o SC-24 em relação ao Ca e Mg e em Torgueda o SC-916 para o Ca, Mg e S. 

Comparando a capacidade individual de cada PE, destaca-se o SC-24 (Coimbra) e o SC-

916 em Torgueda como os PE com maior capacidade de extração de macronutrientes do 

solo, o que pode ser um bom indicador quanto à capacidade de extração destes a partir do 

solo. Destaca-se também o SC-9 (Coimbra) e o SC-1 pela menor capacidade evidenciada. 

Em relação aos micronutrientes, destaca-se o SC-51 presente nos dois locais onde 

evidenciou sempre maior capacidade de absorção. Este PE SC-51, evidenciou-se também 

pela maior capacidade de acumulação de B. Contrariamente, o SC-9 (Coimbra) e o SC-

916 (Torgueda) evidenciaram-se pela menor capacidade de absorção deste grupo de 

micronutrientes.  
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Tabela 10 Composição foliar em nutrientes minerais em cada porta-enxerto instalado no campo de Coimbra e no campo de Torgueda (Vila Real).  

 

Porta-Enxerto 
N P K Ca Mg S Total B Fe Zn Mn Cu Total 

g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 

Coimbra 

SC-24 27,0 4,4 13,0 17,6 2,2 1,02 65,3 49,7 235,2 72,6 477,3 20,7 855,5 

SC-51 24,7 1,7 15,1 14,7 0,9 1,39 38,5 63,5 107,7 85,7 754,1 19,4 1030,4 

SC-57 24,6 1,5 14,7 13,7 1,1 1,43 57,1 56,7 55,7 85,1 471,0 23,6 692,3 

SC-9 24,7 2,1 9,8 11,2 1,9 0,86 50,6 56,0 121,4 50,9 293,1 23,0 544,2 

SM-904 24,6 2,7 10,9 13,1 1,0 0,85 53,1 60,9 112,5 91,2 672,3 16,1 953,0 

Média 25,1 2,5 12,7 14,1 1,4 1,10 56,9 57,4 126,5 77,1 533,6 20,5 815,1 

Torgueda- Vila Real 

CA-90 20,0 2,0 11,6 8,2 1,9 1,04 44,8 65,6 45,8 15,6 484,2 22,5 633,7 

ColUTAD 19,0 1,9 7,7 6,9 3,6 3,63 42,6 62,1 5,3 4,0 581,0 24,8 677,2 

SC-1 17,0 0,8 8,8 4,4 1,5 0,54 33,1 88,6 40,1 13,9 1050,6 25,8 1218,9 

SC-51 16,4 1,7 11,2 12,1 1,4 0,89 43,6 119,6 43,7 9,5 2758,3 25,6 2956,7 

SC-55 17,3 1,4 12,6 9,1 1,0 0,86 42,3 58,0 50,1 16,2 1182,1 22,1 1328,5 

SC-916 21,4 2,5 10,2 22,3 2,1 1,08 59,7 88,2 69,6 128,6 281,8 24,7 592,9 

Média 18,5 1,7 10,3 10,5 1,9 1,3 44,3 80,4 42,4 31,3 1056,3 24,2 1234,7 
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4.2. Caracterização de trocas gasosas 

O desempenho fotossintético dos porta-enxertos em estudo foi avaliado através da 

quantificação da fixação de CO2 e da evolução das taxas de libertação de O2, com 

determinação dos índices de taxas de fotossíntese, transpiração, condutância estomática, 

tendo-se procedido ao cálculo da eficiência do uso de água pela planta (Tabela 11). 

Tabela 11 Médias da transpiração (E (mmol H2O.m-2.s-1 )), condutância estomática (gs (mol.m-2 s-1)), fotossíntese 
líquida (A (µmol CO2.m-2.s-1)) e eficiência do uso de água (WUE  (µmol CO2 mmol H2O)) de cada porta-enxerto a 27ºC. 
Medições feitas nos PE instalados em Torgueda. Foram analisadas 8 amostras de cada porta-enxerto 

 E gs A WUE 

Porta-enxertos Média EP Média EP Média EP Média EP 

SC-51 1,75a 0,16 100a 0,01 8,74a 1,34 4,89a 0,34 

SC-55 2,67b 0,22 180b 0,02 12,35b 1,30 4,62a 0,27 

SC-1 4,43c 1,53 180b 0,03 13,22b 1,20 4,01a 0,74 

CA-90 2,12ab 0,44 130abc 0,04 8,83a 1,91 4,40a 0,89 

ColUTAD 1,70a 0,26 090ac 0,02 5,14c 1,58 2,89c 0,49 

Pela observação da Tabela 11, medição da taxa de fotossíntese (A; µmol CO2.m-

2.s-1) e da taxa de transpiração (E; mmol H2O.m-2.s-1), podemos concluir que os híbridos 

SC-1 apresentam as maiores taxas. Destaca-se também o ColUTAD por ter apresentado 

uma taxa fotossintética muito baixa, menos de 50% da do SC-1. Em relação à eficiência 

do uso de água, o melhor foi o SC-51, e o pior o ColUTAD.  

4.3. Curvas de temperatura para taxa fotossintética 

Com o objetivo de se conhecer um pouco mais sobre o comportamento dos porta-

enxertos híbridos em estudo, no que diz respeito à temperatura foi efetuado um estudo da 

sua influência na produtividade fotossintética para os PE instalados em Torgueda: SC-1, 

SC-51, SC-55, Ca-90 e ColUTAD. Os resultados apontam para que a máxima taxa 
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fotossintética seja atingida a cerca de 30ºC, ocorrendo a partir daqui termoinibição, mais 

ou menos acentuada, notando-se uma maior tolerância ao calor por parte do SC 51.  

 

Figura 19 Fotossíntese líquida (A) (µmol CO2.m-2.s-1) a diferentes temperaturas de cada porta-enxerto. 

Num estudo realizado por Dinis e colaboradores (2009) com castanheiros híbridos 

(C. sativa x C. crenata), obtiveram-se variações de temperaturas ótimas entre 32,5 e 35°C, 

que suporta os resultados deste estudo (Figura 19), uma vez que com a exceção do hibrido 

SC-51, todos apresentam temperaturas ótimas igual ou superior a 30ºC, o que sugere uma 

boa adaptação dos híbridos às condições climáticas da região de Trás-os-Montes, que 

inclui um período estival com elevadas temperaturas (frequentemente acima dos 30°C).  

Estes resultados também sugerem que os híbridos têm bons mecanismos de 

tolerância a elevadas temperaturas, uma vez que a maioria das espécies sofre um declínio 

da taxa fotossintética a partir dos 35°C, sendo descritas várias hipóteses tais como perda 

de integridade membranar, desnaturação proteica, fotoinibição (Larkindale e Huang, 

2004).  

Estudos têm descrito que a aclimatação a altas temperaturas melhora 

significativamente a estabilidade térmica das membranas tilacoides e do PSII (Haldimann 

e Feller, 2004; Haldimann e Feller, 2005; Larkindale e Huang, 2004).Porém, estes 

resultados também podem dever-se a uma inata resistência ao calor devido a 

características específicas tais como mudanças na composição dos ácidos gordos, 

acumulação de carotenoides, proteínas específicas de tolerância ao calor, antioxidantes 
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intracelulares e/ou solutos protetores de baixo peso molecular (Kalituho et al., 2003; 

Haldimann e Feller, 2004). 

4.4. Teste OJIP 

Em relação às curvas médias obtidas a partir do teste OJIP (Figura 20) podemos 

ver que, de uma forma geral, os porta-enxertos apresentaram comportamento semelhante 

em relação aos primeiros acontecimentos da cadeia de transferência de eletrões 

relacionados com o PSII (lado aceitador do PSII - correspondente às fases O-J, 0,01 e 1 

ms). No entanto a partir desta fase, há diferenças na resposta fotossintética detetadas 

através deste teste, e que estão sobretudo relacionados com o funcionamento do PSI. 

Assim, o PE Ca-90, mostra melhor resposta que os outros porta-enxertos sendo o 

ColUTAD o que destacadamente apresenta pior resposta. Estes resultados podem ajudar 

a compreender a razão por que o ColUTAD apresentou as mais baixas taxas 

fotossintéticas.  

 

Figura 20 Estudo da emissão de fluorescência a partir da clorofila (u.a.) segundo o modelo de teste OJIP para cada um 
dos PE em estudo, instalados em Torgueda. Foram analisadas 8 amostras de cada porta-enxerto 

O índice de performance (IP) enquadrado no teste OJIP, é atualmente um indicador 

bastante eficaz do estado fisiológico das plantas. 
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Por análise da Figura 21, referente às médias dos índices de performance, pode-se 

aferir que o híbrido Ca-90 é o que apresenta melhor vigor fisiológico, seguido do SC-51 

e SC-55. Coerentemente o ColUTAD apresentam o valor mais baixo. 

 

Figura 21 Médias dos índices de performance (IP) obtido através do fluorómetro de cada variedade. Foram analisadas 
10 amostras de cada porta-enxerto 

Através da vários parâmetros usados derivados do teste OJIP (Figura 22), pode se 

verificar que alguns parâmetros apresentaram variações mais salientes entre PE tais como 

o PIabs (já referido), o tempo para atingir a fluorescência máxima (TFm), que foi mais 

curto no SC-55, SC-1 e Ca-90 e mais longo no SC-51. A Vj (fluorescência aos 2 ms) que 

será influenciada pela funcionalidade do ciclo Q, e consequentemente pela mobilidade da 

plastoquinona no lúmen das membranas tilacoides, apresenta diferenças entre PE, sendo 

o SC-1 o que apresenta melhor resposta e o Ca-90 e SC-51 os PE com pior resposta. Em 

relação aos parâmetros FV/F0 (eficiência do PSII), Di0/CS (dissipação em relação à área 

de absorção foliar), Tr0/RC (energia retida por centro de reação) e Di0/RC (dissipação de 

energia sob a forma de calor e fluorescência por centro de reação), todos os respetivos 

valores são inferiores ao ColUTAD. Contudo Tr0/CSm (a energia retida por área de 

absorção foliar) é tendencialmente superior nos restantes PE’s relativamente ao 

ColUTAD.  
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Figura 22 Análise dos parâmetros derivados do teste OJIP, para os PE SC-51, SC-55, SC-1 e Ca-90 por comparação 
com o ColUTAD.  

 Para os parâmetros PIabs e FV/F0 podemos verificar que os porta-enxertos SC-51, 

SC-55, SC-1 e Ca-90 têm valores superiores relativamente ao ColUTAD, concluindo 

assim que estes porta enxertos apresentam melhor performance e uma maior eficiência 

do que o ColUTAD. Quando analisamos as variáveis Di0/CS e Di0/RC verificamos que o 

ColUTAD tem valores superiores relativamente aos outros porta-enxertos. Isto, significa 

que quanto maior estes valores, mais a planta está sob stresse (PerboniI et al., 2013). 
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5. Estudo fotossintético em partículas tipo BBY 

5.1. Caracterização do teor em pigmentos fotossintéticos 

Após feitas sucessivas centrifugações, para a obtenção de partículas tipo BBY 

(Tabela 12), verificou-se que quando maior o número de centrifugações, isto é, quanto 

mais se aumenta a pureza da nossa amostra, a razão Cla/Clb diminui e que o teor total de 

clorofilas aumenta. Isto deve-se ao fato de o PSII ser mais rico em clorofila b, e esse facto 

permite um controlo da presença em PSII da nossa amostra. 

Tabela 12 Relação entre clorofilas a e b e clorofilas totais, resultantes da equação de Porra et al., (1989). 

Nº Centrifugações Fase Cla/Clb Cltotal (mg/mL) 

1 Depósito 3,81 1,05 

2 Depósito 3,77 1,50 

3 Depósito 3,32 1,50 

4 Depósito (BBY) 3,09 2,8 

 

5.2. Análise do efeito da temperatura na produção de O2 

Tendo em conta os resultados obtidos no elétrodo de oxigénio, a produção de O2 

não é relativamente independente da variação da temperatura, contrariamente a taxa 

fotossintética medida na Figura 19. Com efeito, entre 20 e 40ºC observou-se apenas um 

ligeiro aumento na taxa de produção de O2 para os porta-enxertos SC-1, Ca-90 SC-916, 

SC-9 SC-55 e SC-51, e apenas uma variação bastante acentuada no ColUTAD que 

aumentou a sua taxa em cerca de 5,5 vezes, seguido do SC-57 que aumentou cerca de 3,5 

vezes (Figura 23). 
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Figura 23 Curvas de temperatura (20ºC – 40ºC) de partículas tipo BBY em elétrodo de oxigénio para cada porta-enxerto 
estudado (n=3). 

5.3. Caracterização do teor em ácidos gordos 

O crescimento das plantas é, como está demonstrado, muito sensível à temperatura, 

levando a que pequenas variações desta sejam suficientes para provocar alterações na taxa 

de crescimento, devido a redução das taxas de metabolismo. No entanto, variações muito 

acentuadas da temperatura podem provocar danos, seja por congelação, seja por 

desidratação ou por sobreaquecimento. Estes efeitos podem ser minimizados ou não 

incrementados em função de outros fatores ambientais, como a disponibilidade de água e 

nutrientes no solo, a intensidade de radiação e o fotoperíodo (Kramer et al., 1991).  

A temperatura influencia igualmente o desenvolvimento das plantas, 

nomeadamente a formação e expansão de novos ramos, a quebra de dormência dos 

gomos, a formação de lenho secundário, a formação do sistema radicular e o processo 

reprodutivo das plantas. Este fator, afeta também o crescimento alterando as taxas e 

balanços entre processos fisiológicos e metabólicos, como a fotossíntese, respiração, 

relações hídricas, síntese de hormonas, atividade enzimática, absorção de nutrientes, 

divisão e crescimento celular (Al�Khatib e Paulsen, 1984; Berry e Bjorkman, 1980; 

Jenner, 1991; Kramer et al., 1991; Taiz e Zeiger, 2002). 

Trabalhos realizados com cloroplastos provenientes de folhas das variedades de 

castanha Aveleira e Longal, permitiram observar uma redução acentuada na sua atividade 

fotossintética acima dos 20ºC a 22ºC. Esta redução ocorria devido ao facto de o calor 

provocar a desintegração das membranas, porque ao nível dos “aparelhos” da fotossíntese 

eles continuam a funcionar adequadamente até aos 40ºC. A maior ou menor resistência 
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das membranas ao calor advém da sua composição em lípidos (Murata e Siegenthaler, 

1998).  

Se os seus ácidos gordos forem demasiadamente insaturados a membrana é menos 

tolerante ao calor, contrariamente ao sucedido com os ácidos gordos mais saturados.  No 

caso dos cloroplastos e das membranas tilacoides onde ocorre a fotossíntese, os ácidos 

gordos são altamente insaturados, embora esta característica tenha uma certa dependência 

das condições de crescimento da planta. O ácido palmítico (16:0) e o ácido linolénico 

(18:3) são os mais abundantes.   

As membranas dos tilacoides apresentam características únicas, sendo que o 

elevado grau de insaturação dos seus ácidos gordos um fator de grande importância, 

devido ao facto de permitir uma fluidez membranar a baixas temperaturas, facto 

importante para que toda a maquinaria continue a funcionar, Por outro lado, o elevado 

conteúdo em ácidos gordos com elevado grau de insaturação e o consequente aumento de 

fluidez resultante das suas membranas, terá  um efeito negativo caso a planta se encontre 

em meios quentes, onde a elevada fluidez membranar poderá levar a instabilidade da 

maquinaria fotossintética e desacoplamento e desagregação dos seus vários constituintes. 

O crescimento das plantas é muito sensível à temperatura, mesmo que pequenas. 

As variações de temperatura podem ser motivo para provocar alterações na taxa de 

crescimento das plantas, devido a redução das taxas de metabolismo. Variações muito 

acentuadas de temperatura podem provocar danos, sejam eles por congelação, 

desidratação ou sobreaquecimento, (Kramer, 1991). Elevadas temperaturas levam a uma 

redução da atividade fotossintética, devido a provocar uma desintegração das membranas, 

este é o principal fator, porque a nível dos aparelhos da fotossíntese, estes continuam a 

funcionar até aos 40ºC. 

Um dos fatores que confere maior resistência por parte das plantas, em particular 

das suas membranas à elevada temperatura, é a sua composição lipídica (Murata e 

Siegenthaler 1998) (Tabela 13). Se a membrana contiver ácidos gordos muito insaturados, 

a membrana é menos tolerante ao calor, e mais tolerante caso apresente ácidos gordos 

mais saturados. No caso das membranas onde ocorre a fotossíntese, os ácidos gordos são 

muito insaturados, mas isto vai depender das condições de crescimento e variedade da 

planta. 

Em termos globais, os porta-enxertos provenientes do campo instalado em 

Coimbra, apresentam um maior índice de saturação dos ácidos gordos presentes nas 
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membranas tilacoides das partículas BBY que os provenientes de Torgueda. Esta 

conclusão é coerente com o facto de o campo de Coimbra estar instalado numa zona mais 

quente que o de Torgueda. Paralelamente o teor de ácidos gordos C16 e C18 também 

parece ser influenciado pelas condições climáticas. Assim nas condições de montanha 

(Torgueda), é favorecida a síntese de ácidos gordos em C18 em detrimento dos C16, 

enquanto em Coimbra ocorreu precisamente o contrário sendo ainda muito relevante a 

diferença no índice de insaturação dos ácidos gordos C18 que é muito maior nas 

membranas das plantas de Torgueda que nas de Coimbra.  

Por observação do gráfico da Figura 24, podemos concluir que o ácido palmítico 

(16:0) e o ácido linolénico (18:3) são os mais abundantes nos porta-enxertos estudados, 

por um lado, temos um ácido saturado bastante abundante (C16:0) que confere 

propriedades de maior resistência ao calor, mas por outro temos um ácido gordo 

insaturado de cadeia longa (C18:3). O balanceamento entre os ácidos gordos saturados e 

insaturados é uma das vias que confere à planta a sua maior ou menor adaptação ao meio 

onde se encontra.  
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Tabela 13 Análise por cromatografia gasosa da composição em ácidos gordos das membranas tilacóides, Os resultados apresentados são expressos em percentagem do conteúdo total em ácidos 
gordos, O índice de insaturação foi calculado de acordo com a formula: insaturação = soma% (ácidos gordos) x (número de ligações duplas) (Pamplona et al,, 1999; Rosa e Catalá, 1998), O índice 
de peroxidabilização foi calculado de acordo com a formula: IP= (% ácido gordo com uma insaturação x 0,025) + (% duas insaturações x 1) + (% três insaturações x 2) + (% quatro insaturações x 
4) + (% cinco insaturações x 6) + (% seis insaturações x 8) (Rosa e Catalá, 1998). 

Porta-enxerto Venda Serra  Torgueda 

 SC-9 SC-57 SC-24 SC-51 Média Ca-90 ColUTAD SC-55 SC-1 Média 

Média Saturados (%) 38,08 37,4 39,98 48,04 40,88 34,98 29,86 26,58 27,62 29,76 

Insaturados (%) 61,92 62,6 60,02 51,96 59,13 50,67 70,14 73,42 72,38 66,65 

 Insat /Sat 1,63 1,67 1,5 1,08 1,47 1,45 2,35 2,76 2,62 2,3 

Polinsaturados 79,18 79,66 69,3 52,48 70,16 59,28 94,62 113,6 96,56 91,02 

Índice de insaturação 140,73 141,89 128,78 103,91 128,83 109,59 164,38 186,8 168,52 157,32 

Total C16 (%) 31,44 32,66 39,45 35,87 34,86 31,63 27,9 24,07 25,73 27,33 

Índice de insaturação C16 3,26 1,85 7,51 5,07 4,42 2,8 4,46 2,14 3,31 3,18 

Total C18 (%) 51,04 53,61 41,71 52,11 49,62 41,75 55 67,66 59,53 55,99 

Índice de insaturação C18 121,92 123,63 99,04 86,11 107,68 88,31 135,76 173,13 143,57 132,40 
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Figura 24 Análise por cromatografia gasosa da composição em ácidos gordos das membranas tipo BBY de tilacoides 
isoladas de folhas de castanheiro. Foram analisadas 6 amostras de cada porta-enxerto 

Com base na tabela 13 podemos aferir que os porta enxertos que apresentam os 

maiores índices de insaturação, e por consequente teoricamente os menos resistentes a 

altas temperaturas são o ColUTAD, o SC-55 e o SC-51, apresentando percentagens totais 

de insaturação a rondar os 70%, significativamente maior se comparados com o Ca-90 e 

o SC-51, que se ficam por os 50%.  

0 5 10 15 20 25 30

Ácido mirístico (C14:0)

Ácido miristoleico  (C14:1)

Ácido palmítico (C16:0)

Ácido palmitoleico (C16:1)

Ácido heptadecanoico (C17:0)

ácido cis-heptadecanoico (C17:1)

Ácido esteárico (C18:0)

Ácido oleico (C18:1n9c)

Ácido linoleico (C18:2n6c)

Ácido γ-linolênico (C18:3n6)

ácido cis-11-eicosenóico (C20:1)

Ácido erúcico (C22:1n9)

Ácido araquidônico (C20:4n6)

Ácido Nervônico (C24:1)

Ácido Linolelaidico (C18:2n6t)

Á
ci

do
 g

or
do

Mol (%)

sc-1

sc24

sc-55

colutad

% sc-57

% sc9

% ca90

% sc-51

 sc-24 

 
sc-9 

Ca-90 



 

73 
 

As elevadas temperaturas acarretam normalmente a nível das membranas dos 

tilacoides, alterações na organização a que os grana obedecem, podendo mesmo ter 

consequências a nível do grau de empilhamento dos tilacoides. Este empilhamento é 

condição perfeitamente imprescindível, para que nas algas e nas plantas superiores se 

conserve a integridade e funcionalidade dos fotossistemas. Temperaturas superiores aos 

35º C conduzem ao desempilhamento dos tilacoides, havendo espécies como a que é 

versada neste trabalho, em que esse desempilhamento pode acontecer a partir dos 20ºC. 

Para temperaturas mais elevadas pode ocorrer mesmo a desintegração dos tilacoides. 

Outra das consequências da temperatura, nomeadamente das altas temperaturas, tem a ver 

com a desnaturação das proteínas dos fotossistemas, embora se saiba que ela ocorre 

normalmente para temperaturas acima dos 50ºC. 

6. Estudo fotossintético em cloroplastos 

Como o ocorrido na análise da produção de O2 nas partículas BBY, também nos 

cloroplastos não foi observado termo inibição. Mas é de destacar que os porta enxertos 

SC-51 e Ca-90 aumentaram muito a sua taxa de produção de oxigénio (cerca de 7 vezes), 

ao passo que o SC-55 e o SC-51 tiveram as suas taxas pouco aumentadas (Figura 25). 

 

Figura 25 Curvas de temperatura (20ºC – 40ºC) de cloroplastos em elétrodo de oxigénio para cada porta-enxerto. 
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7. Caracterização do teor em compostos fenólicos 

A importância do estudo dos fenóis deve-se a que estes têm sido considerados 

como importantes na proteção contra os ataques de fungos e insetos (Evaristo e Leitão, 

2001). Os resultados presentes na Figura 26, apresentam 5 porta-enxertos híbridos 

resistentes à doença da tinta e um não resistente (SM-904), para aferirmos se existe uma 

correlação entre a resistência do porta enxerto à doença da tinta e a sua composição 

fenólica. 

Por análise dos resultados podemos aferir que o hibrido não resistente tem em 

destaque face aos demais os seguintes compostos fenólicos: (+)-catequina, ácido 

singírico, (-)-Galato de epigalocatequina, (-)epicatequina, quercetina-3-o-glucosídeo 

(isoquercetina), quercetina-3-o-hexosídeo e kaempferol-3-o-glicosídeo. Quanto aos porta 

enxertos resistentes, estes apresentam em média uma composição fenolítica semelhante, 

mas é de destacar que apenas os porta enxertos resistentes apresentam concentrações 

apreciáveis de quercetina-3-o-glicuronídeo, ao passo que este não é observado no porta 

enxerto não resistente. 
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Figura 26 Identificação de compostos fenólicos (µg/g de peso seco) de cada porta-enxerto. Foram analisadas 6 amostras 
de cada porta-enxerto 

Trabalhos feitos em carvalho roble (Quercus robur), por Scutareanu e Lingeman 
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demais, na Figura 26, pode-se verificar que não só o ColUTAD apresenta valores de ácido 

gálico mais baixos, como os demais porta enxertos, sendo estes valores 

consideravelmente inferiores ao porta enxerto suscetível usado em estudo.  

Observando os compostos fenólicos que mais se destacam no presente estudo, 

pode-se observar que a (+)-catequina se destaca no SM-904( 722µg/g peso seco), seguido 

dos porta enxertos SC-51 e SC-1 com valores estatisticamente iguais(320µg/g peso seco), 

ColUtad (148µg/g peso seco) e Ca-90 (85µg/g peso seco). O acido singírico com destaque 

no SM-904 (315µg/g peso seco) seguido dos porta enxertos SC-55, Ca-90, ColUTAD, 

SC-51 e SC-1 com valores entre 230 e 130 µg/g peso seco, todos estatisticamente 

diferentes. O (-)-Galato de epigalocatequina e o (-)epicatequina apresentam 

concentrações de comportamento semelhante nos porta enxertos, novamente com 

destaque para o SM-904, com as concentrações mais elevadas. 

Mas, é no quercetina-3-o-glicuronídeo que reside o maior interesse, uma vez que 

está presente apenas nos porta enxertos resistentes estudados e ausente ou com 

concentração desprezível no porta enxerto suscetível, apresentando concentrações na 

ordem dos 200 µg/g peso seco, sendo mais elevada no SC-55 (285 µg/g peso seco). Será 

interessante aferir como é que a Phytophthora cinnamomi se comporta face a este 

composto fenólico, se é inibido o seu crescimento, se a elimina ou se não tem influência 

no seu desenvolvimento. 
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8. Atividade enzimática 

As plantas superiores, para além de possuírem um sistema enzimático 

antioxidante, possuem também moléculas com atividade antioxidante que desempenham 

um importante papel na resposta a stresse oxidativo (Scealios, 1993). 

 

Figura 27 Atividade da catalase (µmol H2O2/mg de proteína) de cada variedade. Foram analisadas 8 amostras de cada 
porta-enxerto 

A produção de espécies reativas de oxigénio (ROS) em plantas ocorre no início da 

defesa das plantas em resposta a estímulos externos. Superóxido (O2
-) e peróxido de 
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“resistente” segundo a Tabela 1, é o que apresenta maiores concentrações da enzima, 

superando aqueles que são muito resistentes ao oomiceta, o que pode levar à ideia de que 

este é apenas um possível meio de resistência da planta, tendo esta outros mecanismos de 

defesa. Por outro lado, o porta enxerto pouco resistente SM-904 é o que apresenta menor 

concentração de catalase, indo de encontro com o teoricamente esperado. 

9. Análise de componentes principais 

Por fim foi feito um exercício de integração de todos os resultados obtidos ao longo 

do trabalho para o grupo de porta-enxertos instalados em Torgueda, Vila Real, através do 

programa IBM SPSS Statistics. A integração foi feita através da análise estatística de 

fatores que permitiu a obtenção de 4 fatores que no seu conjunto explicam 100% da 

variação obtida entre os porta-enxertos (Tabela 14). 

Tabela 14 Análise de componentes principais efetuada para o grupo de porta-enxertos instalados no banco germoplasma 
de Torgueda, Vila Real.  

Componente 
Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa 

1 24.634 32.846 32.846 

2 19.602 26.135 58.981 

3 18.303 24.404 83.385 

4 12.462 16.615 100.000 

 

A aplicação destes 4 fatores principais na análise de cluster, permitiu concluir que 

o porta-enxerto ColUTAD está muito afastado dos restantes 4 porta-enxertos. Os porta-

enxertos ficam assim agrupados em 3 grupos (Figura 28): 

Grupo 1- SC-51 e SC-55 

Grupos 2- Ca-90 e SC-1 

Grupo 3- ColUTAD 
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Figura 28 Dendrograma referente ao agrupamento dos 5 porta-enxertos em estudo, obtido a partir da extração dos 4 
componentes principais (ver Tabela 14) 

10. Considerações finais 

Durante este trabalho, foram vários os aspetos e fatores estudados. Em relação à 

morfologia foliar, salienta-se a forma dos dentes, característica muito importante em 

termos de diferenciação interespecífica. No ColUTAD estes têm forma serrada, que é a 

forma dos dentes na espécie C. sativa, enquanto no Ca-90, SC-1 e SC-55 têm forma 

acuminada e no SC-51 em agulha, formas mais próximas do C. crenata. De igual forma 

os gomos do ColUTAD são bastante mais achatados que os restantes.  

Em relação ao fruto, as castanhas do ColUTAD são claramente mais alongadas 

que as restantes que têm uma forma ovoide. Verifica-se ainda que o porta-enxerto 

ColUTAD apresenta número médio de penetrações na castanha bastante inferior aos 

outros porta-enxertos. Relativamente à forma do hilo o porta-enxerto SC-55 destaca-se 

pela sua maior área relativa, sugerindo que possa estar mais próximo das características 

das castanhas da espécie C. crenata 

Em relação à influência da temperatura no comportamento fotossintético, o grupo 

de porta-enxertos instalados em Torgueda, apresentou um forte aumento da taxa entre 26 

e 30ºC, notando-se também um comportamento diferente do ColUTAD, sugerindo uma 

maior independência deste neste intervalo de temperatura. No entanto, de acordo com o 

índice performance (IP), o ColUTAD, apresentou o menor valor sugerindo para este um 

menor desempenho metabólico, contrariamente ao Ca-90. 
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A análise da evolução de O2, feita a partir de subpartículas cloroplásticas BBY, 

revelou uma grande independência dos processos ligados ao PSII em relação à 

temperatura, exceto para o ColUTAD.  

Os resultados anteriores são coerentes com a análise do perfil de ácidos gordos das 

partículas BBY, segundo as quais, em Torgueda a maior entre ácidos gordos 

insaturados/saturados foi encontrada no SC-55, enquanto a menor ocorreu no ColUTAD, 

sugerindo que este porta-enxerto possa ter uma boa estabilidade de comportamento sob 

condições de temperaturas mais altas. Em Venda Serra, o maior valor ocorreu no SC-57, 

enquanto menor foi encontrado no SC-51, sugerindo para este uma melhor adaptabilidade 

a situações de calor mais elevado. De igual forma, e coerentemente, os valores médios de 

Torgueda são maiores que os de Venda Serra (localidade mais quente).  

Finalmente ao nível da composição fenólica, é de destacar a presença de 

concentrações apreciáveis de quercetina-3-o-glicuronídeo nos porta-enxertos resistentes 

à doença da tinta.  

Este trabalho realça um conjunto de estudos tanto de caracterização biométrica, 

morfológica, bioenergético e bioquímico, e de inter-relação com resistência à doença da 

tinta, de grande importância, podendo estes resultados dar indícios para pesquisas e 

estudos futuros mais aprofundados.  
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