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Resumo 

A viticultura da Região Demarcada do Douro (RDD) é praticada sob condições 

climáticas extremas. No verão, as videiras estão sujeitas a um stress estival (SE) que resulta da 

combinação de défice hídrico, elevadas temperaturas e radiação. Este SE induz a produção e 

acumulação de espécies reativas de oxigénio (“reactive oxygen species”, ROS) que causam 

danos fisiológicos, metabólicos e moleculares, reduzindo a produtividade da vinha e a 

qualidade do vinho. 

O stress térmico, por si só, afeta negativamente a regularidade do ciclo celular foliar em 

videira. Dado que estudos prévios verificaram que a aplicação foliar de caulino em videira reduz 

a temperatura da folha sob SE, potenciando a atividade fotossintética e a capacidade 

antioxidante, este tratamento poderá assegurar a regularidade do ciclo celular e reduzir o stress 

oxidativo que constitui um efeito secundário do SE.   

Neste trabalho procedeu-se à caracterização citogenética e molecular de videiras das 

castas Touriga Franca (TF) e Touriga Nacional (TN) tratadas com caulino e sem tratamento 

(controlo), utilizando folhas colhidas e fixadas na Quinta do Orgal (Vila Nova de Foz-Côa) 

durante dois verões consecutivos (2016 e 2017). Pretendeu-se inferir quanto aos efeitos da 

aplicação foliar de caulino na: (i) diminuição da temperatura da folha (pela análise da expressão 

do gene HSP17.9A); (ii) regularidade do ciclo celular mitótico (avaliando a mitose foliar e a 

expressão dos genes VvCYCA3 e VvICK5), e no (iii) aumento da capacidade antioxidante com 

base no estudo da expressão de genes envolvidos na síntese de enzimas antioxidantes (APX1, 

CAT e MDHAR).  

Os nossos resultados revelaram que o SE induziu anomalias em células interfásicas e 

mitóticas de folhas controlo e tratadas com caulino de ambas as castas, e colhidas em todas as 

datas de 2016 e 2017. Os valores médios de percentagem de células em divisão com anomalias 

(% CDA) foram inferiores nas folhas de TN controlo, no ano de 2017, verificando-se um efeito 

significativo de casta, ano e data de colheita. A maioria das células mitóticas observadas nas 

plantas controlo encontravam-se em profase, sugerindo bloqueio do ciclo celular. 

A expressão dos diferentes genes em estudo foi analisada nas plantas tratadas com 

caulino relativamente ao grupo controlo, após normalização com os genes de referência VAG e 

UBC. Nas plantas TN tratadas com caulino e colhidas em julho de 2017 observou-se uma 
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regulação positiva do gene VvCYCA3 que promove a divisão celular, bem como a regulação 

negativa dos genes HSP17.9A e VvICK5 responsáveis pela resposta ao choque térmico e 

bloqueio do ciclo mitótico, respetivamente. Os genes APX1, CAT e MDHAR que codificam 

para enzimas antioxidantes, apresentaram uma regulação positiva nas plantas tratadas com 

caulino. 

Em conclusão, as análises citogenéticas e moleculares globais revelaram que o 

tratamento com caulino permitiu a progressão do ciclo celular, e potenciou a síntese de enzimas 

antioxidantes, constituindo uma estratégia a curto prazo eficaz na mitigação dos impactos 

negativos do SE em videira.  

 

Palavras-chave: Anomalias cromossómicas, caulino, ciclo celular mitótico, PCR em tempo 

real quantitativa (qPCR), stress oxidativo; Vitis vinifera L. 
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Abstract 

The viticulture in the Douro Demarcated Region (RDD) is practised under extreme 

climate conditions. In summer, the vines are subject to summer stress (SS) that results from the 

combination of water deficit, high temperature and radiation. This SS induces the production 

and accumulation of reactive oxygen species (ROS) that cause physiological, metabolic and 

molecular damage, reducing the vine productivity and wine quality. 

The thermal stress alone affects the regularity of the leaf cell cycle negatively in 

grapevine. Since previous studies verified that the foliar application of kaolin in grapevine 

reduces the leaf temperature under SS, enhancing the photosynthetic activity and the 

antioxidant capacity, this treatment could ensure the regularity of the cell cycle and to reduce 

the oxidative stress that constitutes a secondary effect of SS. 

In this work was performed the cytogenetic and molecular characterisation of grapevine 

plants from the varieties Touriga Franca (TF) and Touriga Nacional (TN) treated with kaolin 

and without treatment (control), using leaves collected and fixed at Quinta do Orgal (Vila Nova 

de Foz-Côa) during two consecutive summers (2016 and 2017). With this work was aimed to 

infer about the effects of the foliar application of kaolin in the: (i) reduction of the leaf 

temperature (by analysing the expression of the HSP17.9A gene); (ii) regularity of the mitotic 

cell cycle (by evaluating the foliar mitosis and the expression of the genes VvCYCA3 and 

VvICK5; and on (iii) the increase of the antioxidant capacity based on the expression of genes 

involved in the synthesis of antioxidant enzymes (APX1, CAT and MDHAR). 

Our results revealed that the SS induced anomalies in interphase and mitotic cells of 

control and kaolin treated leaves of both varieties, years and sampled in all dates of 2016 and 

2017. The mean values of percentage of dividing cells with anomalies (% DCA) were lower in 

the control TN leaves, in 2017, with a significant effect of variety, year and sampling date. Most 

of the mitotic cells observed in the control plants were in prophase, suggesting cell cycle 

arresting. 

The expression of the different study genes was analysed in kaolin treated plants relative 

to the control group, after normalisation to the reference genes VAG and UBC. In the kaolin 

treated TN plants sampled in July 2017 was observed a positive regulation of the VvCYCA3 

gene that promotes cell division, as well as negative regulation of the HSP17.9A and VvICK5 
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genes responsible for the response to heat shock and mitotic cycle arrest, respectively. The 

genes APX1, CAT and MDHAR coding for antioxidant enzymes showed a positive regulation 

in the kaolin treated plants. 

In conclusion, the global cytogenetic and molecular analyses revealed that the treatment 

with kaolin allowed the progression of the cell cycle, and enhanced the synthesis of antioxidant 

enzymes, constituting an effective short-term strategy for the mitigation of the negative impacts 

of SS in grapevine. 

 

Keywords: Chromosomal anomalies, kaolin, mitotic cell cycle, oxidative stress, quantitative 

real-time PCR (qPCR), Vitis vinifera L. 
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UBC – “Ubiquitin conjugating enyme” 

UV-B – radiação ultravioleta B 
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1. Revisão bibliográfica 

1.1. Origem e taxonomia de V. vinifera 

A videira é uma planta lenhosa perene, cuja origem remonta à Era Terciária confirmada 

pela descoberta de fósseis de grainhas, folhas, pólen e sarmentos dessa época (Magalhães, 

2015).  

O fóssil mais antigo com cerca de 55 milhões de anos foi descoberto na região de Reims 

(Champagne, França) (Magalhães, 2015). Segundo este autor, a utilização do fruto da videira 

para consumo ou transformação surgiu há 10 mil anos pelos povos do Neolítico da região da 

Transcaucásia onde atualmente se encontram o Uzbequistão, Afeganistão e Caxemira.  

Taxonomicamente, a V. vinifera pertence à família Vitaceae e ao género Vitis (Tabela 

1). A família Vitacea inclui cerca de 700 espécies dispersas pelo mundo, na maioria tropicais e 

em geral sem valor agronómico (Böhm, 2010).  

 

Tabela 1: Classificação taxonómica da espécie V. vinifera (Andorrá, 2015). 

Reino Plantae 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordem Vitales 

Família Vitaceae 

Género Vitis 

Subgénero Euvitis 

Espécie Vitis vinifera  

 

O género Vitis contém cerca de 60 espécies (Wan et al., 2013) e divide-se em dois sub-

géneros, Euvitis e Muscadina, devido ao número cromossómico das espécies incluídas em cada 

um deles, 2n = 38 e 2n = 40, respetivamente (Bouquet, 1978; Huglin, 1986). A V. vinifera 

insere-se no subgénero Euvitis (Tabela 1) e é uma das espécies mais cultivadas em todo o 

mundo, desempenhando por isso, um papel fundamental na economia de vários países, tanto na 
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produção de uva para consumo em fresco (uva de mesa), como na produção destinada à 

transformação (vinho) (Bouquet, 2011; Margaria et al., 2014).  

 

1.2. Importância económica da vinha e do vinho 

Em 2017 a área total de vinha no mundo foi estimada em 7,5 milhões de ha (OIV, 2018). 

Os países com maior área de vinha são: Espanha (13%), China (11%), França (10%), Itália 

(9%) e Turquia (7%), com 967, 870, 786, 699 e 448 milhares de ha, respetivamente (OIV, 

2018).  

Figura 1: Distribuição e evolução da área de vinha (milhares de ha) de 2006 a 2017 nos países que mais investem 

na plantação intensiva de vinha (adaptado OIV, 2018 e [1]). 

 

No período entre 2006 e 2017, verificou-se uma redução da área de vinha em vários 

países, incluindo Portugal (Fig.1) que pode dever-se à ocorrência de alterações climáticas 

(Protas, 2015). No entanto, é de realçar que entre 2006 e 2017 se verificou um aumento da área 

de vinha plantada na China (Fig. 1).  

A videira é uma das principais culturas hortícolas ao nível mundial. A produção mundial 

de uva em 2017 atingiu 73,3 milhões de toneladas, 37% dos quais foram registados na Europa, 

34 % na Ásia e 19% na América (This et al., 2006; OIV, 2018). Contudo, a China é o principal 

produtor mundial de uva tendo apresentado 13,7 milhões de toneladas, seguindo-se a Itália, os 

EUA, a Espanha e a França (OIV, 2018).  
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Em 2017, a produção mundial de vinho atingiu cerca de 248 milhões de hL, tendo 

aumentado em 2018 para 279 milhões de hL (OIV, 2018). No entanto, estes valores foram 

inferiores aos obtidos em 2013, que foi considerado um dos melhores anos de produção com o 

registo de 291 milhões de hL de vinho produzidos (OIV 2018 e [1]) (Fig. 2). 

 

Figura 2: Evolução da produção mundial de vinho (milhões de hL) desde 2006 até 2018 (OIV, 2018 e [1]). 

 

A Europa continua a ser o maior produtor mundial de vinho. Com base nos dados da 

OIV (2018) os três principais países produtores de vinho são responsáveis por 50,4% da 

produção: Itália (18,9%), França (16,8%) e Espanha (14,7%). Adicionalmente, estes países 

lideram as taxas de exportação de vinho. Em 2017, a Espanha exportou 23,2 milhões de hL, 

seguindo-se a Itália com 21,4 milhões de hL e a França 14,9 milhões de hL (OIV, 2018). 

Em Portugal, a viticultura constitui um dos setores socioeconómicos mais importantes, 

tendo contribuído significativamente para as exportações nacionais e sustentando muitas 

atividades relacionadas com o vinho, nomeadamente o enoturismo (Fraga et al., 2014a; Tavares 

e Azevedo, 2010). Apesar de ser um país pequeno, Portugal encontra-se entre os 10 países com 

maior área de vinha cultivada no mundo, com cerca de 194 milhares de ha (OIV, 2018). 

Na perspetiva mundial, Portugal é atualmente o 11º produtor de vinho, tendo atingido 

um valor de 6,7 milhões de hL de vinho em 2017 e é o 9º exportador de vinho com 2,1 milhões 

de hL (OIV, 2018; Costa et al., 2019). 

Embora Portugal seja um país com uma longa história de produção e exportação de 

vinho, em particular de vinho do Porto que constitui uma referência mundial (Rebelo e Caldas, 
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2013), o reconhecimento internacional da qualidade dos vinhos portugueses tem vindo a 

aumentar nos últimos anos. Consequentemente, tem-se verificado um aumento significativo do 

volume e valor das exportações relativamente à tendência verificada em anos anteriores (IVV, 

2017).  

Segundo dados do IVV [2], a Região Demarcada do Douro (RDD) representa cerca de 

21% da produção total de vinho do país (1.259 milhões de hL produzidos em 2018/19), 

seguindo-se as regiões de Lisboa e Alentejo com 19% e 18%, respetivamente (Fig. 3). 

Figura 3: Evolução da produção nacional de vinho (hL) por região vinícola ao longo da última década (adaptado 

de [2]).  

 

Considerando o período de 2010/2011, o qual apresentou o valor mais elevado de 

produção na última década, foram produzidos 1660 milhões de hL de vinho na RDD, 

representando 23% da produção nacional [2] (Fig. 3). 

Mais de metade da produção global de vinho na RDD destina-se ao clássico vinho do 

Porto (65%) e a restante aos vinhos com denominação Douro (35%), dos quais 78% provêm de 

castas tintas e 22% de castas brancas, autóctones desta região ou de Portugal (Jones et al., 2013; 

[3]).  
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1.3. Região Demarcada do Douro (RDD) e suas características edafoclimáticas 

Em Portugal existem 14 regiões vitícolas, 12 no continente e duas nas ilhas, que 

abrangem 31 Denominações de Origem Controlada (DOC), cada uma das quais com os seus 

próprios limites geográficos (Mota et al., 2018; Costa et al., 2019).  

Em 1756, o Douro foi a primeira região demarcada e regulamentada no mundo tendo 

ganho reconhecimento graças à qualidade do seu principal produto, o famoso vinho do Porto 

(Jones et al., 2013; Rebelo e Caldas, 2013).  

A RDD situa-se a Nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do Douro, envolvendo 

uma área total de aproximadamente 250.000 ha [4]. Os achados arqueológicos indicam que 

durante a ocupação romana já se registava a presença de vinhas no Douro (Rebelo e Caldas, 

2013). 

Devido às suas características históricas e orográficas, a viticultura Duriense está 

associada a um património cultural e turístico com forte impacto na economia portuguesa 

(Rebelo e Caldas, 2013; Fraga et al., 2018). Em 2001, o Alto Douro Vinhateiro foi reconhecido 

pela UNESCO como Património Mundial devido aos seus recursos naturais e paisagem única, 

sendo considerada uma das regiões mais emblemáticas do mundo (Andresen et al., 2004; Mota 

et al., 2018; [3]). 

A RDD é uma das regiões vitícolas montanhosas mais importantes do mundo, devido à 

sua orografia extremamente complexa com elevações superiores a 1.000 m (Fraga e Santos, 

2017). Devido à inclinação natural e encostas íngremes, as vinhas do Douro estão plantadas em 

várias configurações (socalcos, patamares e ao alto) que foram criadas e aperfeiçoadas ao longo 

dos anos (Blanco-Ward et al. 2019). De um modo geral, a elevação média é de 443 m, podendo 

variar entre 40 a 1.400 m (Jones et al., 2013). Relativamente aos solos, a maior parte da região 

é dominada por camadas de xisto - grauváquico com inclusões de natureza granítica [4].  

As diferentes condições edafoclimáticas, as práticas culturais e as castas de videira 

cultivadas na região fornecem um terroir adequado para o crescimento das videiras e, 

consecutivamente, para a produção de vinhos únicos (Likar et al., 2015; Fraga et al., 2018). 

Contudo, a viticultura de encosta envolve elevados custos de produção e dificulta a 

implementação de trabalho mecanizado (Fraga e Santos, 2017).  
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O clima da RDD é mediterrânico com verões muitos quentes e secos e períodos húmidos 

no inverno (Fraga et al., 2014b; Blanco-Ward et al., 2019). A precipitação anual varia de 400 

a 900 mm, diminuindo gradualmente para Leste (Fraga et al., 2017a). A temperatura aumenta 

de oeste para leste (Santos et al., 2011). A RDD é também caracterizada por uma forte 

consistência interanual de insolação e evapotranspiração (Jones e Alves, 2012).  

Devido às características mesológicas e climáticas particulares, influenciadas por 

diferentes altitudes e pelo afastamento relativamente ao mar, a RDD divide-se em três sub-

regiões distintas: o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior (Magalhães 2015; [3]; [4]) 

(Fig. 4). 

Figura 4: As três sub-regiões (Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior) da RDD e respetivas áreas de vinha 

(a verde) (Fonte: [3]). 

 

De acordo com os dados disponibilizados pelo IVDP [4], o Baixo Corgo possui uma 

área de vinha com cerca de 14.595 ha (32,2% do total). A sub-região do Cima Corgo tem cerca 

de 20.000 ha (22%) de vinha, incluindo uma grande quantidade de vinhas históricas de elevada 

qualidade (Magalhães, 2015), enquanto a sub-região do Douro Superior tem a menor 

percentagem de área vitícola 10.000 ha (9.3%) (Fig. 4; Magalhães, 2015 [4]. 

As três sub-regiões da RDD têm um clima variável. A variação de temperatura e 

precipitação é notada ao longo do percurso do rio Douro (de oeste para leste) e influencia o 

Baixo Corgo 

Cima Corgo 

Douro Superior 
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rendimento e a qualidade dos vinhos produzidos em cada sub-região (Fraga et al., 2015, 2018). 

Em cada sub-região ocorre uma variação acentuada das temperaturas médias ao longo das 

estações do ano, mas a variação interanual não é significativa (Jones et al., 2013). Durante o 

verão, a sub-região do Douro Superior é a que apresenta as temperaturas mais elevadas (Jones 

et al., 2013).  

No Douro Superior, existe uma influência climática mais continental caracterizada por 

um clima tipicamente mediterrânico, correspondendo à sub-região mais quente e seca da RDD 

(Blanco-Ward et al., 2019). Deste modo, possui características muito próprias influenciadas 

pela exposição solar, orografia e temperatura, com uma precipitação anual moderada, 

favoráveis à produção de excelentes vinhos do Porto, bem como vinhos de consumo de alta 

qualidade, maioritariamente tintos (Magalhães, 2015; Bernardo, 2018).  

A sub-região Baixo Corgo encontra-se mais próxima do Oceano Atlântico sendo mais 

afetada por ventos marítimos apresentando valores de precipitação mais elevados (204,3 mm 

nos meses mais chuvosos) e temperaturas ligeiramente mais amenas, sendo a sub-região da 

RDD mais húmida, fresca e fértil (Ward et al. 2019; [4]).  

O clima da sub-região Cima Corgo é mais quente e seco que no Baixo Corgo, 

traduzindo-se em menores rendimentos (Magalhães, 2015).  

As condições edafoclimáticas das diferentes regiões vitivinícolas afetam a 

produtividade das castas cultivadas e a qualidade dos vinhos (Pereira, 2010), sendo as duas 

últimas influenciadas pelas práticas agrícolas adotadas e pelo conhecimento empírico dos 

viticultores na escolha das castas mais apropriadas a cada região [5]. 

 

1.4. Castas Touriga Franca e Touriga Nacional 

Segundo a Portaria n.º 383/2017 de 20 de dezembro, as castas tintas Touriga Franca 

(TF) (código PRT52205) e Touriga Nacional (TN) (código PRT52206) fazem parte da lista de 

castas oficialmente aptas à produção de vinho e produtos vínicos com direito a denominação de 

origem ou indicação geográfica da RDD. Adicionalmente, encontram-se recomendadas para a 

produção de vinho do Porto desde 2001 (Portaria n.º 413/2001 de 18 de abril). 
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Entre as castas oficialmente recomendadas para produção de vinho na RDD, algumas 

têm vindo a ser preteridas pelos produtores ao longo dos anos, existindo apenas em vinhas 

antigas, em detrimento de outras que são consecutivamente utilizadas tais como, a TF e a TN 

(Silva et al., 2007). Estas castas são cultivadas em quase todo o país, ocupando o segundo e 

terceiro lugares no ranking de área vitícola ocupada por diferentes castas portuguesas em 

2017/2018 (Fig. 5; [6]). 

 

Figura 5: Ranking de área vitícola (ha) ocupada por diferentes castas existentes em Portugal em 2017/2018 [6]. 

 

1.4.1. Características da casta Touriga Franca 

A TF é uma casta portuguesa que tem sido considerada como uma das melhores castas 

tintas para a produção de vinho do Porto e vinho do Douro [6].  

Segundo o “Vitis International Catalogue” (VIVC), as castas TF 

http://www.vivc.de/index.php?r=passport/viewtree&id=12593] e Tinta Barroca 

[http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=12462] resultaram da hibridação 

controlada entre as castas Marufo e TN, tal como demonstrado com marcadores microssatélite 

cloroplastidiais (cpSSR) por Castro et al. (2013). 

Embora a TF fosse mais confinada ao Douro, atualmente a sua área de cultivo abrange 

as regiões geográficas da Bairrada, Ribatejo, Setúbal ou Estremadura (Antunes et al., 2011). 
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Além de ser uma casta de fácil plantação, a TF tem uma elevada tolerância ao stress abiótico 

(Böhm, 2010; Eiras-Dias et al., 2011; Carvalho et al., 2018, 2019a) o que favorece a sua 

expansão no país, bem como a sua adaptação a regiões com condições climáticas extremas 

como a sub-região do Douro Superior. 

As condições ideais de cultivo da casta TF são encontradas nas regiões com baixa 

altitude, com exposição a sul e sudoeste, solos profundos com ligeira limitação em termos 

hídricos, temperatura e luminosidade adequadas. Devem ser evitados os solos muito férteis, 

profundos e húmidos pois induzem atrasos na maturação, bem como zonas de maior altitude, 

nas quais a maturação fica incompleta (Antunes et al., 2011). A TF é uma casta de vigor médio 

a elevado e os bagos são resistentes a elevadas temperaturas pois a folha e o cacho suportam a 

forte radiação, o que permite a maturação da uva sem quaisquer danos (Böhm, 2010). O vinho 

produzido a partir de TF apresentam coloração e aroma intensos com um toque floral (Sousa et 

al., 2007). Porém, quando a TF é plantada sob condições edafoclimáticas desfavoráveis podem 

ocorrer reduções significativas na produtividade e qualidade do vinho (Sousa, 2015). 

A TF tem tendência para a emissão de netas, é sensível à traça da uva, oídio, podridão 

acética e ao desavinho (Böhm, 2010). 

Quanto às características morfológicas, a casta TF é conhecida por possuir: um ramo 

jovem com um ápice vegetativo aberto com pigmentação antocianínica generalizada e média 

pilosidade; folha jovem verde com zonas acobreadas e com média a forte pigmentação 

antocianínica (Fig. 6a); flor hermafrodita; pâmpanos ligeiramente estriados de vermelho; 

gavinhas curtas; folha adulta média, orbicular, sub-inteira (fator que a distingue da TN, pois 

esta tem a folha quinquelobada) (Fig. 6b); sarmentos de cor castanha amarelada; cacho de 

tamanho médio (200 a 300 gramas) e compacto, cónico-alado, com pedúnculo curto (Fig. 6c); 

bago arredondado, tamanho médio e cor negro-azul, com película medianamente espessa e 

polpa mole e suculenta; grainhas com forte dureza do tegumento [7]. 
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Figura 6: Características morfológicas da casta TF: (a) folhas jovens, (b) folha adulta e (c) cacho. Fonte: [8]. 

 

1.4.2. Características da casta Touriga Nacional 

A TN é considerada uma das principais castas tintas portuguesas sendo muito apreciada 

em Portugal devido ao seu elevado potencial enológico (Sousa, 2015). É uma casta muito 

vigorosa com rendimento reduzido, maturação tardia (Sousa et al., 2007) e que necessita de 

porta-enxertos pouco vigorosos (Alves et al., 2012a, b). A qualidade do vinho obtido a partir 

de TN é amplamente reconhecida não sendo influenciada pelo ano ou produtividade (Böhm, 

2010). Os vinhos monovarietais e os resultantes da combinação de TN com outras castas 

oficialmente aptas à produção de vinho, são considerados equilibrados, complexos, com uma 

elevada graduação alcoólica, aroma e sabor inconfundíveis e, principalmente, com uma boa 

capacidade de envelhecimento (Böhm, 2010; [9]). 

Embora inicialmente esta casta tivesse uma maior expansão na região do Dão e do 

Douro, rapidamente se expandiu para o resto do país e estrangeiro (Böhm, 2010; Antunes et al., 

2011) tendo uma elevada representatividade e importância económica.  

As condições ideais para o cultivo da TN são encontradas nas zonas com exposição a 

sul e altitudes até aos 200-300 m devendo evitar-se o seu cultivo em solos pesados, férteis e 

húmidos (Böhm, 2010; Antunes et al., 2011). 

A TN tem elevada sensibilidade ao desavinho, bagoinha e escoriose, mas é resistente ao 

oídio, míldio e cigarrinha verde (Sousa et al., 2007; Böhm, 2010). Relativamente à sensibilidade 

a fatores abióticos, a casta TN é sensível à carência de Magnésio e Boro e ao escaldão da folha 

(Böhm, 2010). Possui elevada eficiência intrínseca do uso da água em situações de défice 

a b c 
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hídrico e tem sido considerada tolerante ao stress causado pelo excesso de radiação, térmico 

e/ou hídrico (Carvalho et al., 2015a, 2016, 2017a; Carvalho et al., 2018, 2019a) 

No que diz respeito às características morfológicas, a TN possui: um ramo jovem com 

ápice vegetativo aberto, pigmentação antocianínica generalizada, de intensidade média e fraca 

pilosidade; folha jovem amarela acobreada com pigmentação antocianínica média (Fig. 7a); 

folha adulta de tamanho médio a pequeno, de forma pentagonal, com cinco lóbulos (Fig. 7b); 

flor hermafrodita; pâmpanos verdes e gomos com fraca pigmentação antocianínica; gavinhas 

longas; sarmentos achatados de cor castanha escura; cacho pequeno (100 a 200 g), 

medianamente compacto, cilindro-cónico, com pedúnculo médio (Fig. 7c); bago ligeiramente 

achatado, tamanho médio e de cor negro-azul, com uma película medianamente espessa e polpa 

mole e suculenta (Sousa et al., 2007; [10]).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Características morfológicas da casta TN: (a) Folhas jovens, (b) folha adulta e (c) cacho. Fonte: [11]. 

 

1.5. Impacto das alterações climáticas na viticultura 

As alterações climáticas constituem um dos maiores problemas da atualidade podendo, 

num futuro próximo, ter repercussões ao nível da sociedade, do ambiente e da economia 

(Borrego et al., 2009).  
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O aumento global da temperatura, radiação solar, frequência de eventos climáticos 

extremos e défice hídrico na Europa, previstos até ao final desde século, resultará num clima 

mais seco e quente [12]. De acordo com o seguite gráfico percebemos como tem evoluído a 

temperatura ao longo do tempo, tendo sido esta evolução mais acentuada nos últimos anos (Fig. 

8). 

Figura 8: Alteração das temperaturas globais em graus Celsius desde a época pré-industrial até à atualidade [13]. 

 

As alterações climáticas já têm efeitos visíveis em Portugal, com o aumento cada vez 

mais significativo da temperatura na primavera e verão (Ramos et al., 2008) e com a diminuição 

de precipitação na primavera (Gallego et al., 2011). 

As condições de stresses abióticos provocadas por condições ambientais desfavoráveis 

como a seca, a salinidade, as temperaturas extremas, o excesso de radiação solar e a sua 

interação têm afetado significativamente as culturas mediterrânicas, tais como a videira e a 

oliveira (Wang et al., 2004; Cramer, 2010; Coito et al., 2012; Moriondo et al., 2013; Leewen e 

Darriet, 2016; Oliveira, 2018). 

Deste modo, é indispensável estudar os impactos das mudanças climáticas na 

produtividade da vinha e na qualidade do vinho, já que o retorno do investimento na viticultura 

baseia-se nestes dois componentes (Leewen e Darriet, 2016; Oczkowshi, 2016). 

As regiões vitícolas portuguesas que possuem clima mediterrânico têm verões secos e 

quentes e invernos chuvosos e frios. Apesar de ocorrer mais precipitação na zona norte (superior 

a 1000 mm), há uma reduzida disponibilidade hídrica no verão, em particular nas zonas 

interiores, bem como temperaturas mais elevadas a sul do país (Fraga et al., 2017b). No entanto, 

as condições climáticas de cada região variam de ano para ano, afetando o desenvolvimento e 



Revisão bibliográfica 
 

14 
 

produtividade da videira, bem como a qualidade e tipicidade dos vinhos produzidos (Leewen e 

Seguin, 2006; Ferrandino e Lovisolo, 2014; Leewen e Darriet, 2016).  

No caso particular da RDD, verifica-se uma forte influência do clima mediterrânico 

caracterizada pela combinação de elevada temperatura, radiação solar e escassez de água 

durante o verão, globalmente designada por stress estival (SE) (Dinis et al. 2018).  

A temperatura afeta a duração dos estados fenológicos da videira (Lorenz et al., 1995; 

Jones et al., 2005). Os processos fisiológicos das videiras são ativados a temperaturas que 

rondam os 10ºC, estando inativos abaixo desse valor (Ferrandino e Lovisolo, 2014). Durante a 

floração e crescimento dos bagos, a ocorrência de temperaturas extremas pode causar 

maturação precoce da uva, aumentando a acumulação de açúcar e reduzindo a acidez (Coombe, 

1987; Mullins et al., 1992). O stress térmico é também responsável por danos celulares 

(desnaturação e agregação de proteínas) e pelo aumento da fluidez dos lípidos da membrana 

levando à perda da sua integridade (Carvalho et al., 2015a). 

Na RDD, durante o período de maturação as temperaturas médias matinais nas folhas 

são de 30 a 35°C podendo ultrapassar os 40°C ao meio dia solar (Moutinho-Pereira et al., 2004). 

Temperaturas semelhantes têm sido anotadas em diferentes anos e noutras regiões vitinícolas 

com clima mediterrânico (Pereira et al. 2014; Carvalho et al. 2015a). A exposição constante da 

videira a temperaturas acima da ideal limita a produtividade da vinha e a qualidade do fruto, 

em particular quando as temperaturas elevadas coincidem com as fases críticas do 

desenvolvimento da planta (Howell, 2001; Cramer, 2010; Correia et al., 2014; Pereira et al., 

2014). 

A precipitação regula a humidade do solo e o potencial hídrico da videira (Fraga et al., 

2014b). Numa fase inicial do ciclo vegetativo, uma precipitação intensa é benéfica para a 

videira mas, durante a floração, pode originar uma redução ou atraso da abertura das flores 

(Jones e Davis, 2000a,b). Durante o crescimento e maturação dos bagos, um excesso de 

precipitação pode causar o aparecimento de doenças fúngicas e reduzir o teor de açúcar, levando 

à perda de qualidade e produtividade (Mullins et al., 1992; Jones et al., 2013). No entanto, um 

défice hídrico extremo pode afetar negativamente a absorção de nutrientes, a assimilação de 

carbono, a dimensão da copa, o crescimento celular bem como os processos de reprodução 

(Bacelar et al., 2007). Assim, o défice hídrico controlado é benéfico para a videira, constituindo 

a base de muitas práticas agrícolas visando a melhoria da qualidade da uva (Chaves et al., 2010). 



Revisão bibliográfica 
 

15 
 

Os valores médios de precipitação registados na RDD entre 1950 e 2000 variaram entre 

190 a 326 mm durante o desenvolvimento ativo da videira e entre 50 e 85 mm durante a 

maturação (Jones e Alves, 2012). Estes valores aliados aos elevados valores de temperatura e 

de radiação solar, originam stress abiótico extremo, principalmente nas sub-regiões do Cima 

Corgo e Douro Superior (Jones e Alves, 2012). Dado que grande parte da área geográfica do 

Douro está sujeita a regimes de reduzida precipitação, a probabilidade de haver um ano seco é 

superior à de ocorrência de anos com chuvas acima da média (Jones e Alves, 2012).  

O stress devido ao excesso de radiação luminosa é provocado pela elevada radiação UV-

B e infravermelha que é absorvida pela superfície foliar, mais concretamente pelos 

componentes celulares tais como proteínas e DNA, conduzindo à redução de biomassa e da 

síntese proteica e ao stress oxidativo (Schultz, 2000; Moutinho-Pereira et al., 2003, 2014; Glenn 

e Puterka, 2005; Rosati et al., 2006; Berli et al., 2011; Correia et al., 2014; Dinis et al., 2016a).  

Eventos meteorológicos extremos que combinam trovadas, granizo e precipitação, são 

também prejudiciais para a videira durante o período de crescimento da planta danificando os 

bagos, folhas e gavinhas e também no período de maturação provocando oxidação, fermentação 

precoce e uma redução do rendimento e qualidade da vindima (Jones et al., 2013).  

A videira, bem como outras espécies vegetais, está constantemente exposta a uma 

combinação de fatores ambientais desfavoráveis (Cramer, 2010). O seu ciclo de vida vai 

sofrendo impactos negativos até que consiga desenvolver mecanismos de adaptação celulares, 

fisiológicos, metabólicos e/ou moleculares (Carvalho et al., 2015a).  

Nos últimos anos, têm sido estudadas diferentes castas relativamente à sua tolerância a 

diferentes stresses abióticos individuais e/ou combinados (Carvalho et al., 2015a, 2016, 2017a; 

Conde et al., 2016; Dinis et al., 2016a, b, 2018). 

 

1.5.1. Stress oxidativo e aplicação foliar de caulino em videira 

Em organismos aeróbios como as plantas e durante o funcionamento normal da célula, 

os radicais livres são constantemente produzidos sob a forma de ROS e de espécies reativas de 

azoto (RNS) (Ferreira e Abreu, 2007; Da Gara et al., 2010). As principais ROS são o ião 

superóxido, o radical hidroxilo, o peróxido de hidrogénio e o oxigénio singleto. As ROS 

localizam-se principalmente nos cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomas, mas também no 
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retículo endoplasmático, membrana celular, parede celular e apoplastos (Das e Roychoudhury, 

2014). 

Dada a inevitável existência de ROS em condições aeróbias, a evolução permitiu o 

desenvolvimento de mecanismos de defesa endógenos para eliminar os radicais livres aos quais 

os organismos aeróbios estão expostos (Ferreira e Abreu, 2007). Em condições favoráveis, as 

ROS são geradas constantemente em níveis basais sem provocar danos nas células sendo 

eliminadas através de vários mecanismos antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos de modo 

a estabelecer um equilíbrio do potencial redox que resulta na produção e eliminação de ROS 

(Foyer e Noctor, 2005; Das e Roychoudhury, 2014). Porém, quando as plantas se encontram 

sob stress abiótico ou biótico, ocorre um excesso de produção e acumulação de ROS (Fig. 8) e 

o organismo passa a estar sob stress oxidativo (Carvalho e Amâncio, 2018).  

 

Figura 9: Fatores abióticos e bióticos responsáveis pela produção e acumulação de ROS tais como o ião 

superóxido (O2•-), o radical hidroxilo (OH•), o peróxido de hidrogénio (H2O2) e o oxigénio singleto (1O2), nas 

plantas causando stress oxidativo. Adaptado de Das e Roychoudhury (2014).  

 

O stress oxidativo induz peroxidação lipídica, danos nas proteínas e no DNA, 

desnaturação e inativação enzimática, provocando alteração da fluidez e permeabilidade da 

membrana plasmática, interrupção da fotossíntese, aumento da fotorrespiração, alterações 

metabólicas e moleculares que podem resultar em morte celular (Mittler, 2002; Apel e Hirt, 

2004; Moutinho-Pereira et al., 2007; Vandenbroucke et al., 2008; Gil e Tuteja, 2010; Krasensky 

e Jonak, 2012; Bernardo et al., 2017). Deste modo, o stress oxidativo constitui uma das 
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principais causas de perda de produtividade das plantas cultivadas, nomeadamente, da videira 

(Mittler, 2002; Gill et al., 2011).  

 Embora as ROS sejam subprodutos tóxicos do metabolismo aeróbio também 

desempenham um papel positivo no metabolismo, podendo atuar como moléculas sinalizadoras 

em processos de defesa contra estímulos bióticos e abióticos, evitando danos adicionais e 

contribuindo para a adaptação das plantas a condições adversas (Mittler et al., 2004; Hancock, 

2009; Miller et al., 2010; Das e Roychoudhury, 2014; Carvalho et al., 2015b).  

Para neutralizar as ROS e manter a homeostasia redox, as plantas utilizam um sistema 

enzimático antioxidante e um sistema não enzimático que atuam em locais celulares distintos 

(Das e Roychoudhury, 2014; Bernardo et al., 2017).  

O sistema enzimático inclui enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX), guaiacol peroxidase (GPX), glutationa 

redutase (GR), monodehidroascorbato redutase (MDHAR), enquanto o sistema não enzimático 

engloba o ácido ascórbico (AA), a glutationa reduzida (GSH), o α- tocoferol, os carotenoides e 

os flavonoides (Mittler et al., 2004; Gill e Tuteja, 2010; Gill et al., 2011). A ação conjunta dos 

dois sistemas reduz o stress oxidativo e protege as células através da eliminação de ROS 

(Mittler et al., 2004; Gill e Tuteja, 2010; Gill et al., 2011).  

Seguidamente, apresenta-se informação mais detalhada acerca das enzimas 

antioxidantes CAT, APX1 e MDHAR, cuja expressão de genes responsáveis pela sua síntese, 

foi estudada neste trabalho. 

A CAT é uma enzima antioxidante que se encontra principalmente nos peroxissomas, 

mas também no citosol, cloroplastos e nas mitocôndrias (De Gara, et al., 2010; Mhamdi et al., 

2010). A CAT degrada o H2O2 produzido durante a fotorrespiração e pela β-oxidação de ácidos 

gordos, em água (H2O) e oxigénio molecular (O2), sem necessitar de um agente redutor (Das e 

Roychoudhury, 2014). 

A APX é uma enzima que se encontra no citoplasma e nos cloroplastos e possui uma 

função semelhante à CAT, pois também catalisa a redução do H2O2 em H2O e O2 (Da Gara et 

al., 2010). Contrariamente à CAT, a APX utiliza o ácido ascórbico (AA) como agente redutor, 

sendo um componente do ciclo Ascorbato-Glutationa (ASC-GSH) e apresenta uma maior 

afinidade para o H2O2 (Sato et al., 2001). Existem cinco isoformas de APX, entre as quais, a 
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APX1 e a APX2 que respondem ao stress abiótico provocado pela elevada radiação solar 

(Rossel et al., 2006).   

A atividade das enzimas CAT e APX é crucial para a eliminação de H2O2 e manutenção 

dos níveis de O2- e H2O2 (Mittler, 2002).  

A enzima MDHAR encontra-se nos peroxissomas e mitocôndrias, sendo responsável 

pela regeneração do AA do monodehidroascorbato (MDHA), usando como agentes redutores 

o NADH ou NADPH para repor o AA celular que é importante para manter a homeostasia 

redox (Mittler, 2002; Das e Roychoudhury, 2014).  

O caulino [Al2Si2O5(OH)4] é um mineral argiloso, quimicamente inerte e pouco 

abrasivo que se dissolve facilmente na água, que forma uma película protetora branca após 

aplicação foliar (Fig. 9), com efeito repelente de insetos e redutor dos impactos negativos do 

stress térmico e luminoso na fisiologia e produtividade de diferentes culturas, tais como a 

oliveira, macieira, tomate e videira (Glenn e Puterka, 2005; Rosati et al. 2006; Wand et al., 

2006; Cantore et al., 2009; Denaxa et al., 2012; Correia et al., 2014; Moutinho et al. 2014; 

Dinis et al. 2016a,b, 2017, 2018). 

Figura 10: Folha de videira após tratamento com caulino (esquerda) e vista parcial de um bardo com 

videiras pulverizadas com caulino (direita). (Fonte: Moutinho-Pereira et al., 2016). 

 

A aplicação de caulino reduz os impactos do SE sem afetar as trocas gasosas, uma vez 

que a folha transmite a radiação fotossinteticamente ativa, reflete a radiação ultravioleta e 

infravermelha potencialmente prejudicial, reduz a temperatura foliar e aumenta as taxas de 

assimilação de dióxido de carbono (Glenn e Puterka, 2005; Rosati et al., 2006; Glenn et al., 

2010; Dinis et al., 2018).   
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As alterações fisiológicas, metabólicas e bioquímicas que a aplicação de caulino induz 

na videira afetam positivamente as capacidades fotossintéticas, em particular o desempenho do 

fotossistema II, melhoram a qualidade da uva, potenciam a capacidade antioxidante, e 

diminuem a acumulação de ABA (Conde et al., 2016; Dinis et al., 2016a, b, 2017, 2018; 

Bernardo et al., 2017). Contudo, os efeitos da aplicação de caulino na expressão de genes que 

codificam para a síntese de enzimas antioxidantes e na regulação do ciclo mitótico foliar, bem 

como a avaliação citogenética de um potencial decréscimo de anomalias cromossómicas 

relacionadas com o dano do DNA gerado pelas ROS não tinham sido estudados até ao 

desenvolvimento do presente trabalho. 

 

1.5.2. Abordagens citogenómicas e tolerância ao stress abiótico 

As alterações climáticas estão a afetar a duração dos diferentes estados fenológicos da 

videira particularmente em latitudes mais a norte, e em áreas de cultivo de vinha com 

distribuição geográfica restrita e com microclimas como o Douro Superior (Morison e 

Morecroft, 2006; Jones, 2007; Müller et al., 2015). Assim, tendo em conta os cenários 

climáticos para um futuro próximo, terá de haver ajustes na viticultura, o que em espécies 

perenes não é fácil uma vez que o tempo de adaptação é mais longo, e por essa razão é 

necessário selecionar e passar a utilizar castas mais resilientes ao stress abiótico (Carvalho et 

al., 2016). Desta forma, torna-se indispensável entender a base genética da resposta ao stress já 

que a variabilidade genética de cada casta define o seu potencial de adaptação aos diferentes 

estímulos ambientais (Mahajan e Tuteja et al., 2005; Torregrosa et al., 2017).  

As condições ambientais desfavoráveis têm impactos negativos na divisão celular 

comprometendo os processos fisiológicos, bioquímicos e moleculares, afetando o crescimento, 

o desenvolvimento e a produtividade da videira (Conde et al., 2016; Dinis et al., 2016a, b, 2017, 

2018; Carvalho et al., 2018, 2019a).  

Diferentes espécies vegetais incluindo diferentes castas de videira têm apresentado uma 

tolerância diferencial a stresses abióticos individuais ou combinados induzidos, após análise 

citológica, morfo-anatómica, fisiológica, bioquímica e/ou molecular (Rizhsky et al., 2004; 

Mittler, 2006; Hasanuzzaman et al., 2013; Pekol et al., 2016; Topacoglu et al., 2016; Carvalho 

et al., 2017b, 2018, 2019a).  
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As plantas sob stress apresentam um aumento da permeabilidade nas membranas 

celulares o que origina uma diminuição do pH do citosol bem como alterações na homeostasia 

celular (Piper et al., 2003). Adicionalmente, ocorre uma interrupção do ciclo celular atrasando 

o crescimento e proliferação celular o que, dependendo do tipo de stress e do tempo de 

exposição, pode causar a morte celular (Zeuthen, 1971; Richter et al., 2010). Contudo, se o 

stress não for letal, a planta poderá desenvolver mecanismos de tolerância a stresses mais 

extremos (Richter et al., 2010). 

 

1.5.2.1. Estudos moleculares 

Vários estudos moleculares foram efetuados em diferentes castas de videira de modo a 

avaliar o perfil de genes relacionados com a resposta a stresses abióticos individuais ou 

combinados, tendo-se verificado que cerca de 8% do transcriptoma da videira está envolvido 

tanto na resposta, como na recuperação do stress abiótico (Liu et al., 2012; Carvalho et al., 

2015a, 2016). Estudos recentes indicaram que 8% do genoma da videira possui uma elevada 

plasticidade genómica devido a regiões intervarietais específicas que podem ser alteradas em 

número de cópias ou sequências, constituindo potenciais genes candidatos responsáveis por 

fenótipos diferentes entre variedades (Cardone et al., 2016). 

Carvalho et al. (2016) comparou os efeitos dos stresses abióticos mais comuns no verão 

mediterrânico, individualmente e em várias combinações possíveis com condições controladas, 

nas castas de videira TN e Trincadeira. Estes autores identificaram características comuns e 

diferenciadoras de resposta ao stress nomeadamente à seca, tendo verificado que a TN é uma 

casta mais adaptada às elevadas temperaturas, podendo resistir ao stress térmico desde que haja 

água em abundância (Carvalho et al., 2016). Estes dados foram também comprovados por 

Rocheta et al. (2016) que referiram, com base em análises transcriptómicas, que as mesmas 

castas sob condições ambientais extremas, podem exibir uma tolerância diferencial. 

Porém, em condições de cultivo em campo as plantas estão expostas a uma combinação 

de fatores ambientais, exibindo respostas complexas aos estímulos externos que resultam em 

alterações na expressão génica (Rocheta et al., 2016). Entre os genes analisados para esse efeito 

pode salientar-se os que codificam para a síntese de chaperones moleculares ou proteínas de 

choque térmico (“Heat Shock Proteins” - HSPs) (Nover et al., 1984; Nagao et al., 1986, 

Vierling, 1991), cujo perfil de expressão pode variar entre as castas de videira (Carvalho et al., 
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2015a). Em cada casta, alguns genes codificantes para HSPs mantêm-se expressos mesmo 

durante o período de recuperação e os níveis de expressão desses genes podem retomar os 

valores basais observados nas condições controlo ou antes da indução do stress (Carvalho et 

al., 2015a). Rocheta et al. (2014) submeteram a casta Aragonez a dois stresses abióticos 

individuais (stress hídrico e térmico) e concluíram que o transcriptoma foi mais afetado pelo 

stress térmico com base nos elevados níveis de expressão de “small heat shock proteins” 

(sHSPs). As sHSPs podem ser encontradas no compartimento nuclear-citoplasmático e 

plastídeos, nas mitocôndrias, no retículo endoplasmático e nos peroxissomas (Kotak et al., 

2007).  

O número elevado de genes codificantes para sHSPs e de fatores de transcrição 

expressos somente em resposta ao stress térmico revelaram ser caracteristicas únicas para este 

stress abiótico. Contudo, Rocheta et al. (2014) também detetaram respostas comuns a ambos 

os tipos de stress abiótico estudados, em particular ao nível dos fatores de transcrição AP2/ERF.  

Funcionalmente, as sHSPs participam na resposta a diferentes stresses abióticos e 

bióticos e a sua acumulação confere tolerância à temperatura através de uma via independente 

de ATP através da ligação seletiva e estabilizadora a proteínas evitando a sua desnaturação e 

agregação sob elevadas temperaturas e protegendo enzimas contra a inativação induzida pelo 

calor (Ganea, 2001; Wang et al., 2004; Liu et al., 2012). Quando sobre-expressas no cloroplasto 

em resposta a algumas condições de stress, as sHSPs protegem o fotossistema II. A tolerância 

à temperatura conferida pelas sHSPs resulta da sua sobreexpressão na mitocôndria (Siddique et 

al., 2008). O número de genes sHSPs bem como a sua elevada expressão na casta Aragonez 

sob stress, revelaram que estes genes são excelentes candidatos para estudos de resposta ao 

stress térmico em videira (Rocheta et al. 2014). Adicionalmente, o stress térmico origina a 

regulação positiva de genes associados ao stress oxidativo e osmótico (Swindell et al., 2007; 

Wahid et al., 2007; Liu et al., 2012; Rocheta et al., 2014; Carvalho et al., 2015a).  

O stress oxidativo gerado pela acumulação de ROS causa dano no DNA, falhas ou 

atrasos nos mecanismos de reparação do DNA, induzindo rearranjos estruturais ou anomalias 

cromossómicas e alterações do fuso mitótico (Gill et al., 2015; Carvalho et al., 2018).  

Dado que a regulação do ciclo celular é extremamente importante para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas (Inzé e De Veylder, 2006), as irregularidades causadas pelo stress 

oxidativo atrasam o crescimento e desenvolvimento dos órgãos vegetais, reduzem o rendimento 
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e iniciam checkpoints do ciclo celular que podem levar ao bloqueio do ciclo mitótico (Schuppler 

et al., 1998; Vishwakarma et al., 2017). Normalmente as células respondem rapidamente ao 

stress, alterando o seu metabolismo através da reorganização da arquitetura nuclear, da inibição 

da replicação e transcrição e da ativação de mecanismos de reparação do DNA (Boulon et al., 

2010). 

As plantas possuem mecanismos que asseguram que a divisão celular seja feita 

corretamente permitindo a duplicação do material genético (Meier, 2017). O ciclo celular é 

regulado por proteínas cinases dependentes de ciclinas (CDKs), cuja atividade é negativamente 

regulada pela ligação de inibidores específicos de CDKs (ICK) (De Veylder et al., 2001; 

Verkest et al., 2005; Inzé e De Veylder, 2006; Dante et al., 2014). Os inibidores induzem uma 

paragem ou atraso do ciclo celular em resposta a estímulos intra- ou extracelulares, pela 

ativação de fosforilação, proteólise ou inibição da síntese de subunidades de CDKs, mediada 

pelo sistema ubiquitina-proteossoma (De Veylder et al., 2001; Verkest et al., 2005; Inzé e De 

Veylder, 2006; Dante et al., 2014).  

Contudo, os eventos que ocorrem durante a mitose são coordenados pelos níveis 

proteicos dos diferentes tipos de ciclinas que, dependendo da fase do ciclo celular, ligam-se às 

CDKs formando complexos proteicos capazes de fosforilar diversos substratos causando 

alterações celulares (Dante et al., 2014). As ciclinas do tipo A, B e D são as que desempenham 

uma função importante no controlo do ciclo celular (Vergara et al., 2017).  

As ciclinas do tipo A são mais abundantes nas plantas sendo expressas da fase S para a 

mitose (M), na transição de G1/S e G2/M, controlando a replicação do DNA, a transição entre 

G2 e a fase M (Inzé e De Veylder, 2006; Dante et al., 2014; Vergara et al., 2017). As ciclinas 

do tipo B são expressas na transição de G2 para M (Vergara et al., 2017). A maioria das ciclinas 

do tipo D está envolvida no controlo da transcrição G1/S, funcionando como sensores de sinais 

externos (Inzé e De Veylder, 2006; Kono et al., 2007).  

Desta forma, diferentes complexos de CDK/ciclina fosforilam um grande número de 

substratos nos checkpoints da transcrição de G1 para a fase S, e de G2 para M, desencadeando 

o início da replicação e mitose (Inzé e De Veylder, 2006).  

Em V. vinifera foram identificados vários genes reguladores do ciclo celular, entre os 

quais, o gene VvCYCA3 que codifica para a síntese de ciclina A3 e o gene VvICK5 que codifica 

para a síntese do inibidor de CDKs (Vergara et al., 2017).  
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A PCR quantitativa em tempo real (qPCR) é uma das técnicas mais utilizadas para a 

análise de expressão de genes, em particular para a avaliação de respostas das plantas a 

diferentes fatores de stress (Vandesomple et al., 2002; Borges et al., 2014). Esta técnica 

apresenta vantagens como elevada sensibilidade, rapidez de obtenção de resultados, 

especificidade e reprodutibilidade (Bustin, 2000). Porém, o sucesso da qPCR e a precisão dos 

dados de expressão génica dependem de fatores como a quantidade de RNA total inicial, a 

integridade do RNA, e da eficiência da síntese de cDNA e da reação de amplificação (Xu et al., 

2017). Deste modo, esta técnica para garantir resultados precisos requer o uso de genes de 

referência, com uma expressão estável, de forma a normalizar os dados de expressão dos genes 

de estudo (Gamm et al., 2011). Para um gene ser validado como gene de referência, a sua 

expressão tem de ser constante para todas as condições experimentais testadas (Andersen, 

2004), sejam elas tratamentos, indivíduos, tecidos ou células. Além disso, é aconselhável 

utilizar mais de um gene de referência para a normalização (Xu et al., 2017). No entanto, não é 

uma tarefa fácil pois para cada espécie encontram-se vários artigos publicados cujos objetivos 

residiram no teste e validação de genes de referência candidatos, e a videira não é exceção (Reid 

et al., 2006; Gamm et al., 2011; Selim et al., 2011; Borges et al., 2014; Luo et al., 2018). 

 

1.5.2.2. Estudos citogenéticos 

A citogenética é uma ferramenta útil no melhoramento genético vegetal uma vez que 

permite estudar a estrutura e função dos cromossomas, o comportamento cromossómico 

durante a mitose e a meiose, a localização física, a organização de sequências repetitivas de 

DNA, a arquitetura nuclear, a atividade nucleolar e as alterações ou rearranjos estruturais em 

resposta a vários stresses (Kannan e Alwi, 2009; Carvalho et al., 2013, 2018, 2019a; Pavia et 

al., 2014; Delgado et al., 2016, 2017; Reis et al., 2018).  

Recentemente, a avaliação citogenética de células do mesófilo em divisão isoladas de 

folhas de quatro castas e de células meristemáticas da raiz de plantas mantidas em cultura in 

vitro durante e/ou após indução de stress térmico permitiu detetar uma tolerância diferencial 

entre castas (Carvalho et al., 2018, 2019a). O stress térmico induz um bloqueio do ciclo mitótico 

em profase, bem como anomalias no fuso mitótico e nos cromossomas e ainda irregularidades 

no nucléolo e em interfases (Carvalho et al., 2018, 2019a). Resultados semelhantes foram 

relatados por outros autores em diferentes espécies vegetais sob vários stresses abióticos (Truta 
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et al., 2013; Pekol et al., 2016; Reis et al., 2018; Carvalho et al., 2019b). O stress térmico 

também afeta a meiose, comprometendo a viabilidade do pólen de videira como evidenciado 

por Pereira et al. (2014). 

As anomalias frequentemente observadas em células mitóticas de plantas sob stress 

abiótico podem corresponder a alterações observadas diretamente nos cromossomas, tais como 

quebras e “stickiness” na cromatina (Pekol et al. 2016; Reis et al., 2018). Outras anomalias 

estão relacionadas com perturbações no fuso mitótico resultado de alterações na ligação da 

proteína calmodulina ao Ca2+ e que afetam o movimento dos cromossomas através do controlo 

da polimerização/ despolimerização dos microtúbulos, originando C-metafases, cromossomas 

retardatários, pontes de cromatina, entre outras (Zou et al., 2006; Truta et al., 2013; Reis et al., 

2018).  

O stress abiótico pode causar uma redução do índice mitótico (IM) e/ou um aumento da 

frequência de células em divisão com anomalias (CDA) (Bouain et al., 2014; Pekol et al., 2016; 

Carvalho et al., 2018; Reis et al., 2018). A avaliação destes dois parâmetros permite inferir 

sobre os efeitos do stress no ciclo celular mitótico e sobre a tolerância da planta, variedade ou 

taxon em estudo (Pekol et al., 2016; Carvalho et al., 2018, 2019a; Reis et al., 2018). 

A coloração com nitrato de prata (AgNO3) tem permitido realizar estudos de atividade 

nucleolar em diferentes espécies vegetais, incluindo videira, através da coloração Ag-positiva 

de nucléolos em núcleos interfásicos e das regiões organizadoras nucleolares (NORs) em 

metafases, uma vez que a coloração positiva é indicativa da atividade transcripcional dos genes 

de RNA ribossomal (rRNA) (Carvalho, 2010; Coutinho et al., 2016; Castro et al., 2018; 

Carvalho et al., 2018, 2019b). Diferentes castas de videira podem apresentar um número 

variável de nucléolos por núcleo e de Ag-NORs por metafase (Castro et al., 2018). Estes autores 

observaram em preparações cromossómicas de TF um máximo de três nucléolos por núcleo e 

de três Ag-NORs por metafase e, após hibridação in situ fluorescente (FISH) sequencial 

realizada com a sonda 45S de DNA ribossomal (rDNA), pTa71, detetaram quatro loci rDNA 

por metafase.   

O nucléolo é uma estrutura proeminente no núcleo em interfase, devido à acumulação 

temporária de produtos e fatores de transcrição, complexos de processamento e subunidades 

ribossomais em distintas fases de desenvolvimento, que lhe confere uma densidade visível ao 

microscópio ótico (Boisvert et al., 2007). Devido à sua composição e natureza dinâmica, os 
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nucléolos de plantas sob stress abiótico podem apresentar alterações de número, morfologia e 

área, sendo por este motivo considerados como um sensor de stress celular (Boulon et al., 2010; 

Pekol et al., 2016; Carvalho et al., 2018, 2019b). 

Vários autores restringiram a análise citogenética de Vitis sp. à determinação do número 

cromossómico das espécies pertencentes aos subgéneros Euvitis (2n = 2x = 38) e Muscadina 

(2n = 2x = 40) e à cariotipagem e/ou localização física de Ag-NORs e de sequências de rDNA 

(Olmo, 1937; Pierozzi, 2011; Peirozzi e Moura 2016; Castro et al., 2018). Apenas recentemente 

foram utilizadas ferramentas citogenéticas para a inferência de castas mais tolerantes ao stress 

térmico induzido sob condições controladas em laboratório (Carvalho et al., 2018, 2019a). 
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1.6. Objetivos  

 Com este trabalho pretendeu-se analisar os efeitos do stress estival (SE) e da aplicação 

foliar de caulino no ciclo celular mitótico foliar e na expressão de genes relacionados com a 

síntese de enzimas antioxidantes em videiras das castas TF e TN cultivadas na Quinta do Orgal 

(Vila Nova de Foz-Côa), para inferir quanto à eficácia do tratamento com caulino na mitigação 

dos impactos negativos do SE, com base em análises citogenéticas e moleculares realizadas em 

amostras foliares colhidas durante os verões de 2016 e 2017 em plantas tratadas com caulino e 

em plantas não-tratadas (controlo). 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 Material e métodos 



Material e métodos 
 

28 
 

2. Material e métodos 

2.1. Material vegetal e aplicação foliar de caulino 

Neste trabalho utilizaram-se folhas de clones diferentes das castas tintas, TF e TN, 

colhidas na Quinta do Orgal (Vallado, S.A., Vila Nova de Foz-Côa, Douro Superior, 

41°05’N7°08’O). 

As plantas de ambas as castas foram tratadas com aplicação foliar de caulino antes da 

fase do pintor (julho) nos anos 2016 e 2017. A pulverização foliar foi realizada com uma 

solução de caulino a 5% (p/v) (WP Surround; Engelhard Corporation, Iselin, NJ) como descrito 

por Dinis et al. (2016 a,b). Na parcela experimental, a pulverização foliar com caulino foi 

realizada em bardos alternados de modo que entre cada dois bardos tratados com esta solução, 

existia um bardo “controlo” (sem tratamento). A parcela situava-se me terreno com declive e 

próxima do rio Douro. O método de rega desta parcela foi gota a gota.  

A colheita de folhas foi realizada em plantas casualizadas após aplicação foliar de 

caulino. Um total de 80 plantas foram amostradas tendo-se realizado a colheita de três a cinco 

folhas jovens de pequena dimensão em cada videira entre as localizadas na parte superior da 

parcela e com maior exposição à radiação solar. As 80 plantas amostradas correspondem a 40 

amostras foliares da casta TF, das quais 20 foram tratadas com caulino e 20 não tiveram 

tratamento (plantas controlo), e a 40 plantas da casta TN (20 plantas tratadas com caulino e 20 

plantas controlo). Após aplicação de caulino procederam-se a duas colheitas de folhas no verão 

de 2016 (28 de julho e 22 de agosto) e verão de 2017 (18 de julho e 22 de agosto). Foram 

colhidas folhas em cinco plantas por casta (TN e TF) e por tratamento (caulino e controlo) em 

cada data de colheita. Assim, 80 amostras foliares foram colhidas e imediatamente fixadas em 

etanol absoluto e ácido acético na proporção de 3:1 (v/v). Estas amostras fixadas foram 

conservadas a -20ºC até à realização de preparações cromossómicas. Adicionalmente, nas 

mesmas datas, procedeu-se à colheita e imediata congelação em azoto líquido de amostras 

foliares de cinco plantas de cada casta e tratamento. Estas amostras foram transportadas para a 

UTAD e mantidas a -80 °C até à extração de RNA total e início dos estudos de expressão génica. 



29 
 

2.2. Estudo molecular 

2.2.1. Extração, avaliação da integridade, purificação e quantificação de RNA total 

O RNA total foi extraído a partir de folhas congeladas a -80°C seguindo o protocolo 

descrito por Carvalho et al. (2015c), com algumas modificações.  

As folhas congeladas foram maceradas com azoto líquido, até se obter um pó muito 

fino. Os macerados foram transferidos para um microtubo de 2 mL colocado em gelo, ao qual 

foram adicionados 900 µL de tampão de extração CTAB Lysis buffer ( Biochemica, Applichem 

GmbH, Alemanha) (pré-aquecido a 65°C), após a adição de 2% (p/v) PVP40 (Sigma-Aldrich, 

USA), 4% (p/v) de β-Mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, USA) e 0.05 % (w/v) espermidina 

(Sigma-Aldrich, USA).   

As amostras foram incubadas a 65°C durante 30 min, invertendo ocasionalmente. Após 

a adição de 900 µL de uma solução de clorofórmio e álcool isoamílico (CIA) na proporção 24:1 

(v/v) procedeu-se a uma centrifugação a 13.200 rpm, a 4°C, durante 20 min.  

De seguida, as amostras foram misturadas por inversão até formarem uma emulsão 

branca. Centrifugou-se a 13.200 rpm, a 4 °C, durante 20 min. A fase aquosa foi aproveitada 

para um novo microtubo de 2 mL, e repetiu-se o passo anterior. Transferiu-se, novamente, a 

fase aquosa para um novo microtubo de 2 mL, verificou-se o volume registado na graduação 

do tubo e adicionou-se 0,1 volumes de acetato de sódio 3M (pH 5,2) e 2,5 volumes de etanol 

absoluto (-20°C). As amostras foram misturadas cuidadosamente por inversão e colocadas a -

20°C durante a noite para precipitar o RNA total.  

No dia seguinte, centrifugaram-se as amostras durante 20 min, 4°C, a 13.200 rpm. 

Desprezou-se o sobrenadante e adicionaram-se 250 µL de solução de lavagem (acetato de 

amónio 10 mM e etanol 76 %, na proporção de 1:1) ao RNA sedimentado. Agitou-se 

suavemente e centrifugou-se 5 min a 13.200 rpm, a 4 °C. Na segunda lavagem utilizaram-se 

250 µL de etanol absoluto (-20 °C) e centrifugou-se durante 5 min a 13.200 rpm, 4°C, 

desprezando-se o sobrenadante no final.  

O RNA sedimentado e purificado secou à temperatura ambiente durante 10 min. 

Posteriormente, adicionaram-se 50 µL de água ultra-pura (Gibco). As amostras de RNA total 

foram colocadas em gelo até eluírem completamente e depois foram mantidas a -20°C durante 
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as etapas de quantificação e análise de integridade por eletroforese, sendo posteriormente 

conservadas a - 80°C.   

A integridade do RNA total foi avaliada após eletroforese em condições desnaturantes. 

De cada amostra de RNA total retiraram-se 5 µL e colocaram-se num microtubo de 0,2 mL, aos 

quais de adicionaram 5 µL de solução de deposição contendo azul de bromofenol, formamida, 

glicerol e TBE- As amostras de RNA foram desnaturadas a 95ºC durante 10 min e incubadas 5 

min em gelo. As amostras desnaturadas foram depositadas em gel de agarose a 1% (p/v) 

preparado com 1 x TBE. Em cada gel foi incluído o marcador de peso molecular Gene Ruler 

DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific) tendo-se utilizado 4 µL por poço. A eletroforese 

decorreu à voltagem constante de 100 V durante 30 min, seguindo-se a coloração com uma 

solução aquosa de 5% (v/v) de brometo de etídeo (10 mgmL-1). Os géis foram fotografados no 

equipamento Gel DocTM XR+ (Bio-Rad) acoplado a um transiluminador UV (Bio-Rad) usando 

o software ImageLabTM – Bio-Rad® (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, California). 

Todas as amostras de RNA total foram purificadas com DNase I usando o Kit 

PureLink® RNA Mini (Ambion®, Life TechnologiesTM, Ltd., Paisley, Escócia) seguindo as 

instruções do fabricante. Por amostra de RNA total foi adicionado igual volume de tampão de 

lise (fornecido pelo kit) contendo 1% de β-mercaptoetanol e igual volume de etanol absoluto (-

20°C). Agitou-se no vórtex e transferiu-se a amostra para uma coluna de centrifugação 

(fornecida pelo kit) colocada num microtubo coletor. Após centrifugação a 13.500 rpm durante 

15 segundos à temperatura ambiente, o RNA total ficou adsorvido na membrana desta coluna. 

Desprezou-se o sobrenadante e reutilizou-se o microtubo coletor. Adicionaram-se 350 µL de 

tampão de lavagem I, e centrifugou-se durante 15 segundos a 13.500 rpm, à temperatura 

ambiente. De seguida descartou-se o sobrenadante e o microtubo coletor e transferiu-se a coluna 

para um novo microtubo à qual foram adicionados 80 µL da seguinte mistura: 8 µL de 10× 

tampão de reação da enzima DNase I, 10 µL de DNase I PureLink® (3U/µL) e 62 µL de água 

ultra-pura (Gibco). 

Incubou-se à temperatura ambiente durante 15 min, repetiu-se a lavagem e a 

centrifugação, desprezou-se o sobrenadante e o microtubo coletor. A coluna foi transferida para 

um novo microtubo, adicionaram-se 500 µL de tampão de lavagem II e centrifugou-se a 13.500 

rpm, durante 15 segundos à temperatura ambiente. A lavagem II também foi repetida. Para 

secar a membrana contendo o RNA, centrifugou-se a 13.500 rpm durante 1 min à temperatura 
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ambiente, desprezou-se o sobrenadante e o microtubo e a coluna foi transferida para um novo 

microtubo coletor (fornecido pelo kit). No centro da coluna adicionaram-se 50 µL de água ultra-

pura (RNase-free, fornecida pelo kit), incubou-se durante 1 min à temperatura ambiente, 

centrifugou-se 1 min a 13.500 rpm, e colocaram-se as amostras a  

-20°C até se proceder à quantificação no espetrofotómetro NanoDropTM ND-1000 (Thermo 

Scientific) seguindo as instruções do fabricante.  

As amostras de RNA purificado foram avaliadas após eletroforese em gel de agarose 

1% e em condições desnaturantes tal como descrito anteriormente. 

 

2.2.2. Síntese de DNA complementar (cDNA) 

A síntese de cDNA foi realizada a partir de 200 ng de RNA total usando o Kit High 

capacity cDNA reverse transcription (Applied BiosystemsTM, Foster City, CA), seguindo as 

instruções do fabricante. 

Inicialmente preparou-se a mistura dos componentes necessários para a transcrição 

reversa (2× RT) em gelo tal como apresentado na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Componentes e respetivo volume para a preparação da mistura 2x RT 

 

 

 

 

 

 

Em microtubos de 200 µL, misturaram-se 10 µL de RNA total purificado (stock ou 

diluído) correspondendo a 200 ng de RNA com 10 µL da mistura 2× RT. Esta mistura de reação 

foi colocada termociclador T Professional (Biometra) sob as seguintes condições: 10 min a 25 

°C, seguidos de 120 min a 37°C e 4 min a 85 °C, como recomendado pelo fabricante. O cDNA 

Reagentes Volume 

10x RT tampão 2 µL 

25x dNTP Mix (100mM) 0,8 µL 

10x Primers aleatórios 2 µL 

Transcriptase reversa MultiscribeTM  1 µL 

Água destilada ultra pura 4,2 µL 

Total 10 µL 
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resultante (200 ng) foi diluído para uma concentração de 40 ng/ µL com água ultra-pura (Gibco) 

e mantido a -20°C, enquanto as amostras stock de cDNA foram conservadas a -80°C.  

 

2.2.3 Seleção e validação dos genes de referência 

Neste trabalho, testaram-se diferentes genes de referência candidatos que foram 

previamente utilizados por outros autores em estudos de expressão génica de videira, 

nomeadamente, os genes que codificam para: “Actin 2” (ACT), “Translation initiation factor 

eIF-2B alfa subunit” (TIF-GTP), “Phosphoenolpiruvate carboxylase” (PEP), “Vacuolar 

ATPase subunit G” (VAG) e “Ubiquitin conjugating enyme” (UBC). As sequências dos primers 

específicos para estes genes de referência candidatos e respetiva informação são apresentadas 

na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Genes de referência candidatos, específicos para videira, testados neste trabalho e respetiva informação. 

 

Os valores de Cq (“quantification cycle”) de cada gene de referência candidato foram 

analisados através de quatro métodos: GeNorm (Vandesomple et al. 2002), Normfinder 

(Andersen et al. 2004), Bestkeeper (Pfattl et al. 2004) e Delta CT (Silver et al. 2006). Tendo 

em conta que os valores de Cq não podem ser utilizados nos métodos GeNorm e Normfinder, 

utilizaram-se as razões de expressão transformadas por log2, obtidas por normalização para o 

menor valor de Cq de cada gene de referência candidato. Para a análise integral e comparativa 

Genes 

candidatos 
GenBank acession Sequência (5' → 3') dos primers Tamanho esperado do 

amplicão (bp) 
Referência 

ACT AF369525.1 F: TGGATTCTGATGGTGTGAGTC 

R: CAATTTCCCGTTCAGCAGTAGTGG 

167 Carvalho et al. 

(2015a) 

TIF-GTP XM_002271296 F: AGCAGCACAGAATAAGAAACT 

R: CCATCAGCCCCAACAAATACC 

177 

PEP AF236126.1 F: CCTCCTCCTCCAGATTGC 

R: GGCTTGCTTGATTCCATTATC 

198 Borges et al. 

(2014) 

VAG XM_002281110.1 F: TTGCCTGTGTCTCTTGTTC 

R: TCAATGCTGCCAGAAGTG 

174 

UBC EE253706 F: CATAAGGGCTATCAGGAGGAC 

R: TGGCGGTCGGAGTTAGG 

161 
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dos quatro algoritmos, teve-se em consideração a média geométrica dos valores do desvio 

padrão (D.P.) obtidos por gene candidato nos diferentes métodos. Na seleção de pelo menos 

dois genes de referência candidatos teve-se em consideração o resultado da análise integral e 

comparativa bem como os valores de estabilidade de expressão obtidos nas diferentes condições 

experimentais e biológicas.  

 

2.2.4. Genes de estudo e ensaios de qPCR 

Para este trabalho selecionaram-se seis genes específicos para videira utilizados 

anteriormente por outros autores em análises de qPCR (Tabela 4). Os três genes de estudo 

APX1, CAT e MDHAR codificam para as enzimas antioxidantes, ascorbato peroxidase, catalase 

e monodehidroascorbato redutase, respetivamente (Tabela 4). O gene HSP17.9A é responsável 

pela síntese da “class II heat shock protein 17.9 kDa” que responde a elevadas temperaturas 

(Tabela 4). Os genes VvCYCA3 e VvICK5 estão envolvidos na regulação do ciclo celular, 

codificando para uma ciclina do tipo A e para um inibidor de cinases dependentes de ciclinas 

(“inhibitor of cyclin-dependent kinases” – CDKs), respetivamente (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Primers para ensaios qPCR, previamente desenhados por outros autores, para amplificação de genes 

específicos para videira e testados neste trabalho. 

Genes  GenBank acession Sequência (5' → 3') dos primers Tamanho esperado 

do amplicão (bp) 

Referência 

APX1 XM_002284732 F: GCCCCACCATTGACTTTGTACC 

R: ATCGCTCTGGATGTGCCCTTC 

218 Carvalho et al. 

(2015a) 

CAT AF236127 F: GTGCAGTCAAACTGTGCCTTAG 

R: GAGCGAAGAACAGGCTACAGAT 

200 

MDHAR XM_002282964 F: GCCCCACCATTGACTTTGTACC 

R: ATCGCTCTGGATGTGCCCTTC 

140 

HSP17.9A XM_002280644 F:  CGTCAAGGAGTACCCCAATTC 

R:  AACTTCCCCACCCTCCTCT 

177 
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Tabela 4: (continuação) 

 

Os ensaios de qPCR foram realizados em placas transparentes de 96 poços (Bio-Rad ®, 

Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules CA) utilizando o equipamento Stratagene Mx3005P 

(Agilent Technologies®, Santa Clara, EUA), três repetições técnicas e três biológicas por gene, 

variedade, tratamento, data e ano de colheita. Cada reação (volume final de 10 µL) foi 

constituída por: 40 ng de cDNA, 3 pmol de cada primer, 5 µL de iQTM SYBR® Green supermix 

(2× conc.) (Bio-Rad®, Bio-Rad Laboratories). Em cada placa incluíram-se controlos negativos 

(NTC) para cada gene de estudo e de referência. O perfil térmico de qPCR consistiu numa 

desnaturação inicial a 95 °C por 3 min, seguida por 45 ciclos, cada um deles composto por uma 

etapa de desnaturação a 95°C por 30 segundos, hibridação a 60 °C durante 45 segundos e uma 

extensão a 72°C por 30 segundos. As amostras foram submetidas a uma extensão final a 72°C 

por 3 min, mantidas a 55°C por 3 min e a um aumento de temperatura de 0,5 °C/segundo até 

95°C durante 1 min, para se obter a curva de dissociação ou curva de melting (Anexo 1) para 

validar a especificidade do produto amplificado e dos primers.  

 A eficiência de amplificação (E) de cada gene foi determinada pela curva padrão de 

cada gene baseada numa série de diluições de cDNA (100 até 10-4), tendo variado entre 85% a 

107,7%, e os coeficientes de correlação (r) variaram entre 0,891 e 0,991, respetivamente.  

Os produtos de amplificação obtidos em cada ensaio qPCR foram visualizados após 

eletroforese em gel de agarose a 2% (p/v) preparados com 1x TBE e corados com brometo de 

etídeo, para confirmar a especificidade dos primers e a ausência de dímeros (Anexo 1). 

 

 

 

Genes  GenBank acession Sequência (5' → 3') dos primers Tamanho esperado 

do amplicão (bp) 
Referência 

VvCYCA3 GSVIVT01009399001 F: GATTTTGGTGGATTGGTTGG 

R: ACCCAATAGCTGGAGCCTCT 

148 Vergara et al. 

(2017) 

VvICK5 GSVIVT01021078001 F: AAGAGGTGAGGTTGCGGTTA 

R: GCTAGAGCTTGCCTGCTGTT 

136 
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2.2.5. Análise da expressão génica  

Os valores de Cq dos genes de estudo de ambos os grupos de amostras (plantas tratadas 

com caulino e de controlo) foram normalizados para a média geométrica dos valores de Cq dos 

dois genes de referência selecionados. O valor de Cq é definido como o ciclo a partir do qual a 

fluorescência é estatisticamente significativa, definindo o ciclo inicial de amplificação. Este 

valor é inversamente proporcional à quantidade inicial do transcrito de interesse na reação, isto 

é, quanto maior for a quantidade inicial do transcrito na amostra, menor será o valor de Cq, pelo 

que serão necessários menos ciclos para obter um valor significativo (Livak e Schmittgem, 

2001). 

A análise da expressão dos seis genes de estudo, APX1, CAT, MDHAR, HSP17.9A, 

VvCYCA3 e VvICK5, foi determinada para as duas castas (TF e TN) e para as duas datas de 

colheita realizadas nos verões de 2016 e 2017 em plantas tratadas com caulino relativamente às 

plantas controlo após normalização para dois genes de referência selecionados e validados, 

utilizando o software REST 2009 V2.0.13 [© Copyright: 2009 (C) Qiagen GmbH] (Pfaffl 2001; 

Pfaffl et al. 2002; Pfafft et al. 2009). Esta análise baseou-se no método de quantificação de 

Livak e Schmittgen (2001) que considera como regulação positiva dos genes as razões de 

expressão relativa entre 1 a infinito e como regulação negativa os valores entre 0 e 1. 

Adicionalmente, o software REST 2009 forneceu a análise estatística dos dados qPCR para 

diferenças pareadas entre grupos, para probabilidades menores que 0,1 % (p < 0,001) e 5 % (p 

< 0,05). 

 

2.3. Estudo citogenético 

2.3.1. Realização de suspensões celulares e de preparações cromossómicas pelo método 

“dropping”  

As folhas das castas TF e TN colhidas e imediatamente fixadas foram mantidas a -20°C 

até à realização de suspensões de células do mesófilo utilizando o protocolo descrito por 

Carvalho et al. (2018). Este procedimento consiste em digerir um fragmento foliar em 500 µL 

de solução enzimática constituída por 4% (p/v) de Cellulase Onozuka R10 (Calbiochem) e 4% 

(v/v) de Pectinase (Sigma-Aldrich) preparada em 1x TE (Biochemica, Applichem, Alemanha) 

durante 2 h a 37°C. Após a desintegração, o tecido foliar é ressuspendido em 1mL de 1x TE 
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(pH 8,0) e incubado durante 2 min à temperatura ambiente, seguindo-se uma centrifugação a 

3.600 rpm à temperatura ambiente durante 5 min. O sobrenadante foi descartado e adicionaram-

se 500 µL de fixador constituído por etanol absoluto e ácido acético na proporção de 3:1 (v/v) 

(-20°C). Este último passo foi repetido três vezes. Para a realização de preparações 

cromossómicas, 40 µL de suspensão celular foram deixados cair de uma altura de 10 cm sobre 

uma lâmina de vidro de 26 × 76 mm previamente limpa com etanol absoluto (método 

“dropping”). As preparações secaram na horizontal à temperatura ambiente e foram observadas 

em microscópio de contraste de fase para confirmar a presença de células do mesófilo em 

divisão mitótica.  

 

2.3.2. Coloração das preparações com nitrato de prata, visualização e contagem de células 

no microscópico ótico 

No total, 80 preparações (correspondentes a 80 plantas diferentes), resultantes de 2 anos, 

2 castas, 2 datas de colheita, 5 plantas por variedade/tratamento foram observadas e contadas 

ao microscópio ótico. Por preparação procedeu-se à contagem de células interfásicas e mitóticas 

e à identificação das fases mitóticas e/ou anomalias do ciclo celular e cromossómicas num total 

de 50 campos de observação. Com base nestas contagens determinou-se o índice mitótico (IM) 

= [(número de células em divisão/número de células contadas) × 100%] em que o número de 

células contadas corresponde à soma de células interfásicas e células mitóticas, e a percentagem 

de células em divisão com anomalias (%CDA) = [(número de células em divisão com 

anomalias/número total de células em divisão) × 100%]. 

As preparações cromossómicas foram envelhecidas durante 2h a 60°C, e posteriormente 

coradas com nitrato de prata para facilitar a observação das células mitóticas, seguindo o 

protocolo descrito por Carvalho et al. (2018). As preparações envelhecidas foram tratadas em 

2 × SSC durante 5 min a 55°C, lavadas abundantemente em água destilada e colocadas a secar 

à temperatura ambiente. De seguida as preparações foram coradas com 100 µL de solução 

aquosa de nitrato de prata (AgNO3) a 100%, usando uma lamela de nylon e incubadas em 

camara húmida a 60°C durante 8 min. Após várias lavagens com água destilada para 

interromper a reação, colocaram-se as preparações a secar à temperatura ambiente. Efetuou-se 

a montagem das preparações utilizando uma gota de meio de montagem VectaShield® (Vector 

Laboratories, Peterborough, UK) e uma lamela de vidro de 24 x 50 mm. As imagens de células 
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interfásicas e mitóticas normais e irregulares foram captadas no microscópio Olympus BX41 

(Olympus America, Inc., Hauppauge, Nova Iorque, EUA) usando uma câmara digital (CCD) 

XC10 acoplada (Olympus America. Inc., Hauppauge, Nova Iorque, EUA) e o software CellSens 

(Olympus Soft Imaging Solutions GmbH, Münster, Alemanha).  

 

2.4. Análise estatística 

Os resultados da quantificação da expressão génica relativa e os dados citogenéticos 

encontram-se expressos em média ± erro padrão (EP) por gene, casta, tratamento, data e/ou ano 

de colheita. A análise de variância (ANOVA), o teste de Fisher (Protected Least Significant 

Difference - PLSD) e o teste F de igualdade de variâncias (Equality of variances F test) foram 

realizados com o software StatView 5.0 (SAS Institute Inc. Copyright). A significância 

estatística dos valores de p devido aos diferentes efeitos: gene, casta, tratamento, data e/ou ano 

de colheita e às suas interações, foi estabelecida para probabilidades inferiores a 5 % (p < 0,05).  
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3. Resultados 

3.1. Seleção e validação dos genes de referência candidatos 

Dois (ACT, TIF-GTP) dos cinco genes de referência candidatos não apresentaram 

amplificação e/ou reprodutibilidade.  

Os genes de referência candidatos PEP, VAG e UBC, apresentaram valores médios de 

Cq de 33,43, 22,78 e 20,22, respetivamente. Os valores mais baixos de Cq, que indicam maior 

abundância de transcritos, foram detetados para os genes VAG e UBC.  

A Tabela 5 resume a estabilidade da expressão génica dos genes de referência 

candidatos PEP, VAG e UBC, avaliados individualmente ou em análises pareadas com 

diferentes métodos. 

 

Tabela 5: Análises individuais e pareadas da estabilidade da expressão de três genes de referência candidatos, 

estimadas por diferentes métodos matemáticos. Nota: M - medida de estabilidade do gene; V.E. - valor de 

estabilidade; E.P. - erro padrão, D.P. - desvio padrão e % C.V. - coeficiente de variação. 

 

O valor M determinado pelo GeNorm foi mais baixo para a combinação dos genes VAG 

e UBC (1,40) (Tabela 5).  

Na análise NormFinder, os três genes de referência candidatos apresentaram valores de 

estabilidade reduzidos, tendo sido os valores mais baixos obtidos com os genes VAG e UBC 

 GeNorm 

(valor de M) 

NormFinder 

(VE ± E.P.) 

Delta-CT 

(D.P.) 

BestKeeper Análise integral (Média 

geométrica dos D.P.) 

Gene PEP - 0,12 ± 0,02 2,926 D.P. = 2,61 

% C.V. = 7,8 

0,56 

Gene VAG - 0,09 ± 0,02 1,126 D.P. = 0,94 

% C.V. = 4,1 

0,29 

Gene UBC - 0,05 ± 0,03 0,716 D.P. = 0,52 

% C.V. = 2,59 

0,23 

Análises 

pareadas 

PEP + VAG 2,70 - 2,382 - - 

VAG + UBC 1,40 - 0,807 - - 

PEP + UBC 2,72 - 2,605 - - 
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(Tabela 5). Estes dois genes apresentaram o valor mais baixo de D.P. na análise individual e 

pareada baseada no método Delta-CT e o valor mais reduzido de D.P. com o algoritmo 

Bestkeeper (Tabela 5).  

A análise integrativa foi baseada na média geométrica dos valores de D.P. obtidos com 

os diferentes métodos de validação sendo o valor mais baixo obtido pelos genes VAG e UBC, 

o que levou à seleção destes dois genes como candidatos de referência a utilizar nos estudos de 

expressão dos genes de estudo. 

 

3.2. Quantificação da expressão génica relativa 

Neste trabalho foram analisados seis genes alvo ou genes de estudo quanto à sua 

expressão em plantas das castas TF e TN tratadas com caulino em relação às plantas controlo e 

para as diferentes datas de colheita nos verões de 2016 e 2017, após normalização com os genes 

de referência VAG e UBC previamente selecionados e validados. 

Nas Tabelas 6 e 7 apresentam-se os dados da expressão génica relativa dos genes 

HSP17.9A, VvCYCA3 e VvICK5, e dos genes APX1, CAT e MDHAR, respetivamente. A análise 

da expressão dos três primeiros genes (Tabela 6) visa a complementação dos dados 

citogenéticos, enquanto os restantes genes (Tabela 7) pretendem avaliar a síntese de enzimas 

antioxidantes em plantas tratadas com caulino relativamente às plantas controlo. 

A Tabela 6, resume os resultados obtidos para os valores médios da razão de expressão 

relativa dos genes HSP17.9A, VvCYCA3 e VvICK5 para os efeitos gene (G), casta (C), ano (A) 

e data de colheita (D) e para as suas interações, nomeadamente, G × C × A e G × C × D. 

 

Tabela 6: Valores médios (± erro padrão, E.P.) da razão de expressão relativa por gene (G), casta (C), ano (A) e 

data de colheita (D) e das suas interações. Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) reveladas pelas várias análises estatísticas.  

  Média ± erro padrão 

Gene (G) HSP17.9A 0,67 ± 0,41 a 

 VvCYCA3 2,66 ± 1,51 b 

 VvICK5 0,60 ± 0,25 a 

Casta (C) TF 1,23 ± 0,49 a 

 TN 1,43 ± 0,99 b 
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Tabela 6: (continuação) 

  Média ± erro padrão 

Ano (A) 2016 1,61 ± 0,64 a 

2017 1,65 ± 1,50 b 

Data de colheita (D) julho  1,49 ± 0,99 b 

agosto  1,17 ± 0,50 a 

G x C x A HSP17.9A, TF, 2016 2,54 ± 0,31 

HSP17.9A, TF, 2017 0,03 ± 0,03 

HSP17.9A, TN, 2016 0,03 ± 0,01 

HSP17.9A, TN, 2017 0,08 ± 0,06 

VvCYCA3, TF, 2016 3,17 ± 2,54 

VvCYCA3, TF, 2017 0,21 ± 0,20 

VvCYCA3, TN, 2016 1,12 ± 0,91 

VvCYCA3, TN, 2017 6,15 ± 5,99 

VvICK5, TF, 2016 1,20 ± 0,26 

VvICK5, TF, 2017 0,00 ± 0,00 

VvICK5, TN, 2016 0,95 ± 0,84 

VvICK5, TN, 2017 0,25 ± 0,25 

G x C x D HSP17.9A, TF, julho 1,13 ± 1,11 

HSP17.9A, TF, agosto 1,68 ± 1,17 

HSP17.9A, TN, julho 0,04 ± 0,03 

HSP17.9A, TN, agosto 0,10 ± 0,08 

VvCYCA3, TF, julho 0,52 ± 0,11 

VvCYCA3, TF, agosto 2,86 ± 2,85 

VvCYCA3, TN, julho 6,17 ± 5,96 

VvCYCA3, TN, agosto 1,10 ± 0,94 

VvICK5, TF, julho 0,73 ± 0,73 

VvICK5, TF, agosto 0,47 ± 0,47 

VvICK5, TN, julho 0,30 ± 0,19 

VvICK5, TN, agosto 0,89 ± 0,89 

Valor do p G p < 0,001 

C p < 0,05 

A p < 0,05 

D p < 0,05 

G x C x A p < 0,05 

G x C x D p < 0,05 

 

O gene VvCYCA3 foi o que apresentou um valor médio de expressão relativa mais 

elevado (2,66) sendo o gene VvICK5 o que apresentou um valor médio mais baixo (0,60) 

(Tabela 6). Os valores médios de expressão relativa mais elevados foram detetados na variedade 

TN (1,43), no ano de 2017 (1,65) e no mês de julho (1,49). Relativamente às interações G × C 

× A e G × C × D, os valores maiores foram encontrados em VvCYCA3 × TN × 2017 (6,15) e 

VvCYCA3 × TN × julho (6,17), respetivamente. O valor médio de expressão génica relativa 

mostrou diferenças estatisticamente significativas entre genes (p < 0,001), castas (p < 0,05), 
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anos (p < 0,05), datas de colheita (p < 0,05) e para as interações G × C × A e G × C × D (p < 

0,05) (Tabela 6). 

 Na Tabela 7 apresentam-se os valores de expressão génica relativa dos genes HSP17.9A, 

VvCYCA3 e VvICK5 determinada com o software REST 2009 nas plantas tratadas com caulino 

relativamente às plantas controlo após normalização com os genes de referência VAG e UBC. 

 

Tabela 7: Resumo das análises estatísticas dos dados de expressão génica relativa (média ± erro padrão, EP.) após 

normalização para os dois genes de referência selecionados (VAG e UBC) obtidos com 5,000 interações (95% de 

nível de confiança) em relação à probabilidade da hipótese alternativa [P (H1)] de que a diferença entre as plantas 

tratadas com caulino e as plantas controlo por data de colheita é devida apenas ao acaso. Diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) de regulação positiva ou negativa dos genes em plantas tratadas com 

caulino relativamente ao controlo estão indicadas. Os demais casos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p > 0,05) entre os dois grupos de plantas.  

 

 

Casta Gene Data  Média ± E.P. Resultado 

TF HSP17.9A julho de 2016 2,64 ± 1,10 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2016 2,55 ± 1,44 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 0,00 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2017 0,63 ± 0,34 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

VvCYCA3 julho de 2016 0,62 ± 0,31 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2016 5,55 ± 2,79 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 0,44 ± 0,17 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2017 0,01 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

VvICK5 julho de 2016 1,42 ± 0,44 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2016 0,94 ± 0,52 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 0,00 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2017 0,00 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

TN HSP17.9A julho de 2016 0,02 ± 0,01 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2016 0,06 ± 0,02 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

julho de 2017 0,18 ± 0,12 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2017 0,02 ± 0,01 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

 VvCYCA3 julho de 2016 0,22 ± 0,11 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

  agosto de 2016 1,92 ± 0,38 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

  julho de 2017 22,79 ± 13,78 Regulação positiva em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

  agosto de 2017 0,17 ± 0,07 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 
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Tabela 7: (continuação) 

 

Relativamente ao gene HSP17.9A, que responde ao choque térmico, não se verificou 

uma regulação positiva significativa (p > 0,05) nas plantas TF tratadas com caulino em relação 

às plantas controlo nos meses de julho e agosto de 2016 (Tabela 7). Detetou-se uma regulação 

negativa deste gene em plantas tratadas com caulino em agosto de 2017 em relação às plantas 

controlo, embora, esta também não foi significativa (p > 0,05) (Tabela 7). Porém, em julho de 

2017, o gene HSP17.9A, apresentou uma regulação negativa significativa (p < 0,05) em plantas 

tratadas com caulino em relação às plantas controlo (Tabela 7). Por outro lado, nas plantas TN 

tratadas com caulino, o gene HSP17.9A apresentou uma regulação negativa significativa (p < 

0,05) em todas as datas de colheita, em relação às plantas controlo (Tabela 7). 

O gene VvCYCA3, responsável pela progressão do ciclo celular, mostrou uma regulação 

negativa significativa (p < 0,05) em agosto de 2017 nas plantas TF tratadas com caulino em 

relação às plantas controlo e uma regulação positiva significativa (p < 0,05) em plantas TN 

tratadas com caulino em relação às plantas controlo, em julho de 2017 (Tabela 7). Nas restantes 

datas de colheita de ambas as castas tratadas com caulino não houve diferenças estatisticamente 

significativas (p > 0,05) em relação ao controlo (Tabela 7). 

No que respeita ao gene VvICK5, que inibe a progressão do ciclo celular, detetou-se 

uma regulação negativa significativa (p < 0,05) em plantas TF tratadas com caulino em julho e 

agosto de 2017 e também em plantas TN tratadas com caulino em agosto de 2017, relativamente 

às plantas controlo (Tabela 7). Nas restantes datas de colheita, as diferenças encontradas entre 

os dois grupos de plantas foram apenas devido ao acaso, pois não se verificou diferenças 

estatisticamente significativas (p > 0,05) (Tabela 7). 

Os resultados da expressão génica dos genes APX1, CAT e MDHAR que codificam para 

a síntese de enzimas antioxidantes estão resumidos na Tabela 8. 

  

Casta Gene Data  Média ± E.P. Resultado 

TN VvICK5 julho de 2016 0,12 ± 0,05 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2016 1,69 ± 0,61 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 0,50 ± 0,24 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2017 0,01 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 
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Tabela 8: Valores médios (± erro padrão, E.P.) da razão da expressão relativa por gene (G), casta (C), ano (A) e 

data de colheita (D) e das suas interações. Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) reveladas pelas várias análises estatísticas 

 
  Média ± E.P. 

Gene (G) APX1 1,49 ± 0,46 a 

CAT 2,52 ± 1,38 b 

MDHAR 2,56 ± 1,83 b 

Casta (C) TF 1,01 ± 0,29 a 

TN 2,61 ± 1,08 b 

Ano (A) 2016 2,86 ± 1,08 b 

2017 0,76 ± 0,27 a 

Data de colheita (D) julho  3,41 ± 1,41 b 

agosto  0,97 ± 0,32 a 

G x C x A APX1, TF, 2016 2,59 ± 0,98 

APX1, TF, 2017 0,34 ± 0,26 

APX1, TN, 2016 1,33 ± 0,20 

APX1, TN, 2017 1,72 ± 1,52 

CAT, TF, 2016 1,47 ± 0,64 

CAT, TF, 2017 0,85 ± 0,40 

CAT, TN, 2016 6,44 ± 5,50 

CAT, TN, 2017 1,32 ± 1,23 

MDHAR, TF, 2016 0,01 ± 0,00 

MDHAR, TF, 2017 0,25 ± 0,24 

MDHAR, TN, 2016 8,45 ± 6,66 

MDHAR, TN, 2017 1,53 ± 1,23 

G x C x D APX1, TF, julho 0,85 ± 0,77 

APX1, TF, agosto 2,08 ± 1,49 

APX1, TN, julho 2,19 ± 1,06 

APX1, TN, agosto 0,87 ± 0,67 

CAT, TF, julho 1,04 ± 0,21 

CAT, TF, agosto 1,28 ± 0,83 

CAT, TN, julho 7,24 ± 4,70 

CAT, TN, agosto 0,52 ± 0,43 

MDHAR, TF, julho 0,25 ± 0,24 

MDHAR, TF, agosto 0,01 ± 0,00 

MDHAR, TN, julho 8,93 ± 6,17 

MDHAR, TN, agosto 1,05 ± 0,75 

Valor de p G p < 0,05 

C p < 0,001 

A p < 0,001 

D p < 0,001 

G x C x A p < 0,001 

G x C x D p < 0,001 
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O gene que apresentou um valor médio de expressão génica relativa mais elevado foi o 

MDHAR (2,56) seguindo-se o gene CAT (2,52) (Tabela 8). Adicionalmente, os valores médios 

de expressão génica relativa mais elevados foram detetados na casta TN (2,61), no ano de 2016 

(2,86) e no mês de julho (3,41) (Tabela 8). Na interação G × C × A, as médias mais altas foram 

encontradas em MDHAR × TN × 2016 (8,45) seguindo-se CAT × TN × 2016 (6,44) (Tabela 8). 

Já para a interação G × C × D, os valores médios mais elevados foram encontrados em MDHAR 

× TN × julho (8,93) e CAT × TN × julho (7,24) (Tabela 8). No geral, as médias de expressão 

génica relativa apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p <0,001) 

para todos os efeitos e suas interações analisadas (Tabela 8). 

A Tabela 9 apresenta os valores de expressão génica relativa dos genes APX1, CAT e 

MDHAR determinada com o software REST 2009 nas plantas tratadas com caulino 

relativamente às plantas controlo após normalização com os genes de referência VAG e UBC. 

 

Tabela 9: Resumo das análises estatísticas dos dados de expressão génica relativa (média ± erro padrão, E.P.) 

após normalização para os dois genes de referência selecionados (VAG e UBC) obtidos com 5,000 interações (95% 

de nível de confiança) em relação à probabilidade da hipótese alternativa [P (H1)] de que a diferença entre as 

plantas tratadas com caulino e as plantas controlo por data de colheita é devida apenas ao acaso. Diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) de regulação positiva ou negativa dos genes de estudo em plantas tratadas 

com caulino relativamente ao controlo estão indicadas. Os demais casos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p > 0,05) entre os dois grupos de plantas. 

Casta Gene Data Média ± EP. Resultado 

TF APX1 julho de 2016 1,47 ± 0,62 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2016 3,49 ± 1,85 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 0,09 ± 0,03 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2017 0,59 ± 0,32 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

CAT julho de 2016 1,35 ± 0,68 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

 agosto de 2016 2,93 ± 1,41 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

 julho de 2017 1,10 ± 0,37 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

 agosto de 2017 0,48 ± 0,26 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

MDHAR julho de 2016 0,00 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

 agosto de 2016 0,01 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

 julho de 2017 0,76 ± 0,35 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

 agosto de 2017 0,00 ± 0,00 Regulação negativa em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 
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Tabela 9: (continuação) 

Casta Gene Data Média ± EP. Resultado 

TN APX1 julho de 2016 1,18 ± 0,44 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2016 1,51 ± 0,50 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 3,30 ± 2,26 Regulação positiva em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2017 0,25 ± 0,08 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

CAT julho de 2016 12,19 ± 5,83 Regulação positiva em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2016 0,95 ± 0,33 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 2,66 ± 1,74 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

agosto de 2017 0,11 ± 0,04 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

MDHAR julho de 2016 11,98 ± 3,66 Regulação positiva em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2016 2,60 ± 0,70 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

julho de 2017 2,88 ± 1,78 Regulação positiva em plantas tratadas com caulino (p < 0,05) 

agosto de 2017 0,25 ± 0,09 Grupo caulino não difere do controlo (p > 0,05) 

 

O gene APX1, que codifica para a síntese da enzima APX1 e é responsável pela redução 

de H2O2, mostrou uma regulação negativa significativa (p < 0,05) em plantas TF tratadas com 

caulino em relação às plantas controlo em 18 de julho de 2017, bem como uma regulação 

positiva significativa (p < 0,05) na mesma data de colheita em plantas TN tratadas com caulino 

relativamente às plantas controlo (Tabela 9). Nas restantes datas de colheita não foram detetadas 

diferenças significativas (p > 0,05) nos valores médios de expressão relativa das plantas com 

caulino em relação às de controlo (Tabela 9). 

O gene CAT, que é responsável pela síntese da enzima catalase que degrada o H2O2, não 

mostrou diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05) nas plantas TF tratadas com 

caulino (Tabela 9). Porém, nas plantas TN tratadas com caulino mostrou uma regulação positiva 

significativa (p < 0,05) em 28 de julho de 2016 relativamente ao grupo controlo (Tabela 9). 

O gene MDHAR codifica para a enzima MDHAR que intervém no ciclo ascorbato-

glutationa reduzindo o MDHA resultante da degradação de H2O2 pela ação da APX1 a 

ascorbato (Foyer et al. 1997). No presente estudo, o gene MDHAR apresentou regulação 

negativa estatisticamente significativas (p < 0,05) em plantas TF tratadas com caulino nas datas 

de 28 de julho, 22 de agosto de 2016, e 22 de agosto de 2017 relativamente ao grupo controlo 

(Tabela 9). Porém, este gene demonstrou regulação positiva estatisticamente significativas (p < 

0,05) em plantas TN tratadas com caulino em julho de 2016 e 2017 relativamente às plantas 
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controlo (Tabela 9). Para as restantes datas de colheita de ambas as castas não houve diferenças 

estatisticamente significativas (p > 0,05) (Tabela 9).  

 

3.3. Análise do ciclo mitótico foliar 

3.3.1. Interfase  

Nas preparações cromossómicas de ambas as castas, tratamentos, anos e relativas às 

quatro datas de colheita, observaram-se células interfásicas normais e irregulares. No total 

contaram-se 9.762 células interfásicas, sendo que em 900 (9,22%) foram observados três tipos 

de irregularidades (Tabelas 10 e 11). 

A Tabela 10 resume os resultados relativos às células interfásicas normais e irregulares 

observadas por casta (C), tratamento (T), ano (A) e data de colheita (D), bem como para as 

interações destes efeitos. 

 

Tabela 10: Valores médios (± erro padrão, E.P.) do número de células interfásicas normais e irregulares 

observadas por casta (C), tratamento (T), ano (A), data de colheita (D) e para as interações C × T × A e C × T × 

D. Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) 

reveladas pelas várias análises estatísticas. 

    Nº células normais  Nº células irregulares  

    Média ± E.P. Média ± E.P. 

Casta (C) TF 88,15 ± 19,12 a 2,40 ± 0,52 a 

TN 139, 08 ± 29,33 b 5,29 ± 1,84 b 

Tratamento (T) Controlo 106,05 ± 22,76 a 4,45 ± 1,54 b 

Caulino 121,58 ± 27,39 b 3,21 ± 1,13 a 

Ano (A) 2016 89,80 ± 25,89 a 4,76 ± 1,15 b 

2017 138,68 ± 23,48 b 2,89 ± 1,56 a 

Data de colheita (D) 28 julho x 2016 124,10 ± 48,38 c 5,33 ± 1,10 c 

 22 agosto x 2016 55,50 ± 16,95 a 4,18 ± 2,03 b  

 18 julho x 2017 116,70 ± 30,45 b 0,70 ± 0,19 a 

 22 agosto x 2017 163,11 ± 36,26 d 5,32 ± 3,26 c 
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Tabela 10: (continuação) 

  Nº células normais  Nº células irregulares  

  Média ± E.P. Média ± E.P. 

C x T x A TF x controlo x 2016 63,60 ± 20,37 5,90 ± 1,76 

TN x controlo x 2016 56,30 ± 27,60 2,53 ± 0,66 

TF x caulino x 2016 115,20 ± 67,61 1,50 ± 0,50 

TN x caulino x 2016 124,10 ± 73,95 9,10 ± 4,07 

TF x controlo x 2017 106,20 ± 23,95 1,10 ± 0,23 

TN x controlo x 2017 198,10 ± 76,25 8,27 ± 5,83 

TF x caulino x 2017 65,33 ± 16,77 0,96 ± 0,48 

TN x caulino x 2017 182,11 ± 30,90 0,82 ± 0,47 

C x T x D TF x controlo x julho 2016 67,60 ± 36,63 8,67 ± 3,26 

TN x controlo x julho 2016  45,00 ± 14,45 4,60 ± 1,01 

TF x caulino x julho 2016 153,40 ± 136,87 1,40 ± 0,49 

TN x caulino x julho 2016 230,40 ± 137,08 6,67 ± 2,54 

TF x controlo x agosto 2016 59,60 ± 22,74 3,13 ± 1,28 

TN x controlo x agosto 2016 67,60 ± 56,17 0,47 ± 0,41 

TF x caulino x agosto 2016 77,00 ± 33,29 1,60 ± 0,89  

TN x caulino x agosto 2016 17,80 ± 12,99 11,54 ± 7,83 

TF x controlo x julho 2017 63,40 ± 16,21  1,07 ± 0,39 

TN x controlo x julho 2017 166,00 ± 105,06 1,00 ± 0,54 

TF x caulino x julho 2017 55,60 ± 22,31 0,40 ± 0,19 

TN x caulino x julho 2017 181, 80 ± 50,09 0,33 ± 0,23 

TF x controlo x agosto 2017 149,00 ± 37, 47 1,13 ± 0,26 

TN x controlo x agosto 2017 230,20 ± 120,87 15,53 ± 11,53 

TF x caulino x agosto 2017 77,50 ± 27,73 1,67 ± 1,04 

TN x caulino x agosto 2017 182,50 ± 39,35 1,42 ± 1,02 

Valor de p C < 0,05 < 0,001 

T < 0,05  < 0,001 

A < 0,05 < 0,001 

D < 0,05 < 0,001 

C x T x A < 0,05 < 0,001 

C x T x D < 0,05 < 0,001 

 

Observou-se um maior número médio de células interfásicas normais do que irregulares 

(Tabela 10). A média de células interfásicas normais mais elevada foi detetada na casta TN 

(139,08), em plantas tratadas com caulino (121,58), no ano de 2017 (138,68) e em 22 de agosto 

de 2017 (163,11) (Tabela 10). No caso das interações, os valores médios mais elevados de 
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células interfásicas normais foram observados em TN × controlo × 2017 (198,10) e em TN × 

caulino × 28 de julho de 2016 (230,40) (Tabela 10). A média de interfases normais revelou 

diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) para todos os efeitos individuais e suas 

interações (Tabela 10). 

O número médio de interfases irregulares mais elevado foi detetado na variedade TN 

(5,29), em plantas de controlo (4,45), em 2016 (4,76) e em 28 de julho de 2016 (5,33) (Tabela 

10). Nas interações, as médias mais elevadas foram detetadas em TN × caulino × 2016 (9,10) e 

em TN × controlo × 22 de agosto de 2017 (15,53) (Tabela 10). Diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,001) foram encontradas entre castas, tratamentos, anos, datas de colheita e 

suas interações (Tabela 10).  

As interfases irregulares apresentaram três tipos de anomalias: células binucleadas, 

interfases contendo nucleólos com formas irregulares, e interfases com micronucléolos (Tabela 

11). 

 

Tabela 11: Valores médios (± erro padrão, E.P.) do número de anomalias interfásicas observadas por casta (C), 

tratamento (T), ano (A), data de colheita (D) e para as interações C × T × A e C × T × D. Letras minúsculas 

diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) reveladas pelas 

várias análises estatísticas. 

  
Interfases 

binucleadas 

Interfases contendo nucléolos 

com formas irregulares 

Interfases com 

micronucléolos 
  

Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

Casta (C) TF 0,59 ± 0,18 a 2,90 ± 1,03 a 3,72 ± 1,13 

TN 6,31 ± 4,49 b 5,82 ± 2,90 b 3,74 ± 1,58 

Tratamento (T) Controlo 5,28 ± 4,38 b 3,20 ± 1,05 a  3,89 ± 1,10  

Caulino 0,47 ± 0,22 a 5,58 ± 2,96 b 3,58 ± 1,56 

Ano (A) 2016 0,93 ± 0,32 a 7,63 ± 2,90 b 5,73 ± 1,73 b 

2017 6,11 ± 4,62 b 0,92 ± 0,38 a  1,63 ± 0,49 a 

Data de colheita 

(D) 

28 julho x 2016 1,55 ± 0,58 b 8,50 ± 2,37 d 5,95 ± 2,00 c 

22 agosto x 2016 0,30 ± 0,18 a 6,75 ± 5,36 c  5,50 ± 2,87 c 

18 julho x 2017 1,20 ± 0,47 b 0,35 ± 0,17 a 0,55 ± 0,22 a 

22 agosto x 2017 11,56 ± 9,72 c 1,56 ± 0,76 b 2,83 ± 0,93 b 

C x T x A TF x controlo x 2016 0,50 ± 0,34  8,20 ± 3,53 9,00 ± 3,70 

TN x controlo x 2016 1,70 ± 0,91 3,10 ± 1,39 2,80 ± 1,13 

TF x caulino x 2016 0,20 ± 0,20  1,80 ± 0,69 2,50 ± 1,26 

TN x caulino x 2016 1,30 ± 0,76 17,40 ± 10,68 8,60 ± 5,56 
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Tabela 11: (continuação) 

  Interfases 

binucleadas 

Interfases contendo nucléolos 

com formas irregulares 

Interfases com 

micronucléoloss 

  Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

C x T x A TF x controlo x 2017 1,30 ± 0,50  0,70 ± 0,30 1,30 ± 0,40 

TN x controlo x 2017 21,60 ± 17,22 0,80 ± 0,69 2,40 ± 1,33 

TF x Caulino x 2017 0,33 ± 0,24 0,67 ± 0,47 1,89 ± 1,34 

TN x Caulino x 2017 0,00 ± 0,00  1,56 ± 1,32 0,89 ± 0,51 

C x T x D TF x controlo x julho 2016 0,40 ± 0,40 12,40 ± 6,59 13,20 ± 6,51 

TN x controlo x julho 2016  3,20 ± 1,59 6,20 ± 1,99 4,40 ± 1,75 

TF x caulino x julho 2016 0,40 ± 0,40  2,20 ± 1,28 1,60 ± 0,60 

TN x caulino x julho 2016 2,20 ± 1,43 13,20 ± 6,13 4,60 ± 3,39 

TF x controlo x agosto 2016 0,60 ± 0,60 4,00 ± 1,95  4,80 ± 3,25 

TN x controlo x agosto 2016 0,20 ± 0,20  0,00 ± 0,00  1,20 ± 1,20  

TF x caulino x agosto 2016 0,00 ± 0,00  1,40 ± 0,68 3,40 ± 2,52 

TN x caulino x agosto 2016 0,40 ± 0,40  21,60 ± 21,60 12,60 ± 10,93 

TF x controlo x julho 2017 1,80 ± 0,92 0,40 ± 0,40 1,00 ± 0,63 

TN x controlo x julho 2017 2,40 ± 1,52 0,20 ± 0,20 0,40 ± 0,25 

TF x caulino x julho 2017 0,60 ± 0,40 0,40 ± 0,40 0,20 ± 0,20  

TN x caulino x julho 2017 0,00 ± 0,00  0, 40 ±0,40 0,60 ± 0,60 

TF x controlo x agosto 2017 0,80 ± 0,37 1,00 ± 0,45 1,60 ± 0,51 

TN x controlo x agosto 2017 40,80 ± 33,88 1,40 ± 1,40 4,40 ± 2,42 

TF x caulino x agosto 2017 0,00 ± 0,00 1,00 ± 1,00  4,00 ± 2,83 

TN x caulino x agosto 2017 0,00 ± 0,00 3,00 ± 3,00 1,25 ± 0,95 

Valor de p C < 0,001 < 0,001 > 0,05 

T < 0,001 < 0,001 > 0,05 

A < 0,001 < 0,001 < 0,05 

D < 0,001 < 0,05 < 0,001 

C x T x A < 0,001 < 0,001 < 0,05 

C x T x D < 0,001 < 0,05 < 0,05 

 

Os três tipos de anomalias encontradas em células interfásicas foram mais frequentes 

em TN (Tabela 11).  

A ocorrência de interfases com nucléolos com forma irregular foi frequente, tendo-se 

registado o valor médio mais elevado na casta TN, nas plantas tratadas com caulino, no ano de 

2016, e em 28 de julho de 2016, bem como nas interações TN × caulino × 2016 e TN × caulino 

× 22 de agosto de 2016 (Tabela 11).  

Para o efeito tratamento, as células binucleadas e interfases com micronucléolos foram 

mais frequentes nas plantas controlo (Tabela 11).  
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Já em relação ao ano e data de colheita, as células interfásicas com nucleólos de forma 

irregular e com micronucléolos apresentaram um maior valor médio no ano de 2016 e em 28 

de julho de 2016, ao contrário das células binucleadas que foi a 22 de agosto de 2017 (Tabela 

11).  

Relativamente às interações C × T × A e C × T × D, os valores médios mais elevados 

nas células binucleadas foram detetados na TN × controlo × 2017, mais propriamente a 22 de 

agosto de 2017 e nas interfases com micronucléolos, o maior valor foi observado na TF × 

controlo × 2016, em particular, na data de 28 de julho de 2016 (Tabela 11).  

No geral, todas as anomalias mostraram diferenças significativas (p < 0,05 e p < 0,001) 

para todos os efeitos individuais e suas interações, à exceção das interfases com micronucléolos, 

onde a casta e o tratamento não mostraram diferenças significativas (p < 0,05) (Tabela 11). 

 

3.3.2. Mitose 

Nas preparações cromossómicas de ambas as castas, tratamentos, anos e relativas às 

quatro datas de colheita, observaram-se células mitóticas normais e irregulares. No total 

contaram-se 26.637 células em divisão, observando-se em 7.969 células (30,26%) diferentes 

tipos de anomalias. 

A Tabela 12 resume os resultados de índice mitótico (IM) e percentagem de células em 

divisão com anomalias (%CDA) realizadas para os efeitos casta (C), tratamento (T), ano (A) e 

data de colheita (D) e para as interações C × T × A e C × T × D. 

 

Tabela 12: Valores médios (± erro padrão, E.P.) de índice mitótico (IM) e percentagem de células em divisão com 

anomalias (%CDA) observadas por casta (C), tratamento (T), ano (A), data de colheita (D) e para as interações C 

× T × A e C × T × D. Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente significativas 

(p < 0,05 e p < 0,001) reveladas pelas várias análises estatísticas. 

  
  

 IM (%) %CDA 

 

 
Média ± E.P. Média ± E.P. 

Casta (C) 
TF 76, 27 ± 3,04 b 50,99 ± 5,16 b 

TN 69,81 ± 3,28 a 46,20 ± 4,51 a 
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Tabela 12: (continuação) 

 
 

 IM (%) %CDA 

 
 

Média ± E.P. Média ± E.P. 

Tratamento (T) 
Controlo 72, 69 ± 3,41 44,70 ± 4,34 a 

Caulino 73,41 ± 3,60 52,70 ± 5,30 b 
Ano (A) 

2016 68,83 ± 3,41 a 64,83 ± 3,97 b 

2017 77,47 ± 2,78 b 31,52 ± 4,13 a 
Data de colheita (D) 

28 de julho 2016 70,02 ± 4,97 b 59,88 ± 6,08 b 

22 de agosto 2016 67,65 ± 4,79 a 69,77 ± 5,00 b 

18 de julho 2017 80,61 ± 4,23 c 31,47 ± 6,03 a 

22 de agosto 2017 73,98 ± 3,15 b 31,56 ± 5,74 a 
C x T x A 

TF x controlo x 2016 69,14 ± 4,58 65,69 ± 7,52 

TN x controlo x 2016 68,91 ± 5,91 59,72 ± 7,88 

TF x caulino x 2016 69,40 ± 8,58 80,59 ± 4,05 

TN x caulino x 2016 67,88 ± 8,49 53,32 ± 9,61 

TF x controlo x 2017 80,32 ± 4,67 21,87 ± 4,66 

TN x controlo x 2017 72,38 ± 7,04 31,55 ± 5,90 

TF x caulino x 2017 87,32 ± 3,75 34,15 ± 11,20 

TN x caulino x 2017 70,09 ± 4,94 39,57 ± 10,69 
C x T x D TF x controlo x julho 2016 69,29 ± 8,59 69,32 ± 6,39 

TN x controlo x julho 2016  72,81 ± 7,81 51,76 ± 13,41 

TF x caulino x julho 2016 77,72 ± 13,81 87,91 ± 1,20 

TN x caulino x julho 2016 60,25 ± 10,10 30,54 ± 5,45 

TF x controlo x agosto 2016 68,99 ± 4,53 62,05 ± 14,39 

TN x controlo x agosto 2016 65,01 ± 9,41 67,67 ± 8,23 

TF x caulino x agosto 2016 61,08 ± 10,29 73,27 ± 6,74 

TN x caulino x agosto 2016 75,50 ± 13,90 76,10 ± 11,25 

TF x controlo x julho 2017 90,87 ± 3,86 13,98 ± 4,39 

TN x controlo x julho 2017 75,88 ± 12,61 29,26 ± 9,05 

TF x caulino x julho 2017 87,08 ± 6,26 32,50 ± 12,32 

TN x caulino x julho 2017 68,59 ± 9,01 50,14 ± 15,74 

TF x controlo x agosto 2017 69,78 ± 5,27 29,75 ± 6,87 

TN x controlo x agosto 2017 68,89 ± 7,62 33,83 ± 8,51 

TF x caulino x agosto 2017 87,61 ± 4,36 36,21 ± 21,31 

TN x caulino x agosto 2017 71,96 ± 3,01 26,36 ± 12,97 

Valor de p C < 0,05 < 0,05 

 T > 0,05 < 0,05 

 A < 0,05 < 0,05 

 D < 0,05 < 0,05 

 C x T x A < 0,05 < 0,05 

 C x T x D < 0,05 < 0,05 
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O IM médio mais elevado foi detetado na casta TF (76,27%), em plantas tratadas com 

caulino (73,41%), no ano de 2017 (77,47%) e em 18 de julho de 2017 (80,61%) (Tabela 12). 

Embora o IM médio não tenha apresentado diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05) 

entre tratamento, diferiu significativamente (p < 0,05) entre castas, anos e datas de colheita, 

bem como para as interações destes efeitos (Tabela 12). O IM médio mais elevado foi observado 

em TF × caulino × 2017 e em TF × controlo × 18 de julho de 2017 (90,87%), seguido de TF × 

caulino × 22 de agosto de 2017 (87, 61%) (Tabela 12).  

Em relação à %CDA, os valores médios mais elevados foram detetados em TF 

(50,99%), caulino (52,70%), no ano de 2016 (64,83%) e em 22 de agosto de 2016 (69,77%) 

(Tabela 12). Considerando as interações, os valores médios de %CDA mais elevados foram 

encontrados em TF × caulino × 2016 (80,59%) e em TF × caulino × 28 de julho de 2016 

(87,91%) (Tabela 7). Os valores médios mostraram diferenças estatisticamente significativas 

(p < 0,05) entre castas, tratamentos, anos, datas de colheita e nas suas interações (Tabela 12).  

As Tabelas 13 e 14 resumem resultados obtidos para o número médio de células 

mitóticas normais (Tabela 13) e irregulares (Tabela 14) em profase, metafase, anafase e telofase 

para os efeitos casta, tratamento, ano, data de colheita e suas interações. 

 

Tabela 13: Valores médios (± erro padrão, E.P.) de número de células em divisão normais em diferentes fases 

mitóticas por casta (C), tratamento (T), ano (A), data de colheita (D) e para as interações C × T × A e C × T × D. 

Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) 

reveladas pelas várias análises estatísticas. 

  Células em divisão normais em: 

    Profase  Metafase Anafase  Telofase  

  Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

Casta (C) 
TF 267,80 ± 74,78 b 5,95 ± 1,90 b 2,74 ± 0,90  2,82 ± 0,99 a 

TN 181,51 ± 32,47 a 2,92 ± 0,99 a 2,59 ± 0,73 4,64 ± 1,03 b 

Tratamento (T) 
Controlo 254,80 ± 67,63 b 4,68 ± 1,79 3,00 ± 0,90 2,68 ± 0,51 a 

Caulino 192,92 ± 44,49 a 4,18 ± 1,16 2,32 ± 0,72 4,84 ± 1,35 b 

Ano (A) 
2016 37,85 ± 8,59 a 6,28 ± 1,47 b 4,63 ± 1,03 b 6,00 ± 1,25 b 

2017 421,29 ± 70,63 b 2,50 ± 1,53 a 0,61 ± 0,14 a 1,34 ± 0,39 a 

Data (D) 
28 julho 2016 54,05 ± 14,57 b 9,65 ± 2,64 c 5,30 ± 1,85 c 9,30 ± 2,56 c 

22 agosto 2016 21,65 ± 7,93 a 2,90 ± 0,84 b 3,95 ± 0,94 b 2,70 ± 0,43 b 
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Tabela 13: (continuação) 

  Células em divisão normais em: 

  Profase  Anafase Metafase  Telofase 

  Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

Data de colheita (D) 
18 julho 2017 485,90 ± 124,60 d 1,55 ± 0,48 a 0,70 ± 0,19 a 2,05 ± 0,65 b 

 
22 agosto 2017 349,50 ± 55,37 c 3,56 ± 3,21 b 0,50 ± 0,20 a 0,56 ± 0,32 a 

C x T x A 
TF x controlo x 2016 33,00 ± 11,13 7,80 ± 4,26 7,00 ± 3,03 2,50 ± 0,89 

 
TN x controlo x 2016 39,20 ± 21,10 3,90 ± 1,08 3,80 ± 1,23 4,30 ± 1,24 

 
TF x caulino x 2016 11,10 ± 6,80 7,20 ± 2,38 2,70 ± 0,98 7,10 ± 3,42 

 
TN x caulino x 2016 68,10 ± 21,89 6,20 ± 3,39 5,00 ± 2,38 10,10 ± 3,08 

 
TF x controlo x 2017 621,50 ± 219,33 6,50 ± 5,73 0,40 ± 0,22 1,20 ± 0,73 

 
TN x controlo x 2017 325,50 ± 66,96 0,50 ± 0,27 0,80 ± 0,29 2,70 ± 1,07 

 
TF x caulino x 2017 420,89 ± 132,77 1,89 ± 0,94 0,67 ± 0,37 0,22 ± 0,15 

 
TN x caulino x 2017 305,67 ± 74,39 0,89 ± 0,56 0,56 ± 0,24 1,11 ± 0,66 

C x T x D TF x controlo x julho 2016 23,80 ± 14,99 14,20 ± 7,83 12,2 ± 5,20 2,40 ± 1,69 

 TN x controlo x julho 2016  75,80 ± 36,46 4,20 ± 1,36 2,40 ± 1,29 6,00 ± 2,07 

 TF x caulino x julho 2016 3,60 ± 2,40 12,60 ± 3,11 1,60 ± 1,03 12,00 ± 6,33 

 TN x caulino x julho 2016 113,00 ± 24,91 7,60 ± 6,62 5,00 ± 4,25 16,80 ± 4,38 

 TF x controlo x agosto 2016 42,20 ± 17,03 1,40 ± 0,25 1,80 ± 0,92 2,60 ± 0,81 

 TN x controlo x agosto 2016 2,60 ± 1,94  3,60 ± 1,83 5,20 ± 2,04 2,60 ± 1,08 

 TF x caulino x agosto 2016 18,60 ± 13,20 1,80 ± 1,11 3,80 ± 1,63 2,20 ± 0,74 

 TN x caulino x agosto 2016 23,20 ± 22,95 4,80 ± 2,63 5,00 ± 2,70  3,40 ± 0,98 

 TF x controlo x julho 2017 960,80 ± 381,64 1,00 ± 0,63 0,40 ± 0,25 2,40 ± 1,29 

 TN x controlo x julho 2017 285,00 ± 66,83 1,00 ± 0,45 0,40 ± 0,25 3,60 ± 1,94 

 TF x caulino x julho 2017 473,60 ± 230,22 2,80 ± 1,53 1,20 ± 0,58 0,40 ± 0,25 

 TN x caulino x julho 2017 224,20 ± 90,65 1,40 ± 0,98 0,80 ± 0,37 1,80 ± 1,11 

 TF x controlo x agosto 2017 282,20 ± 115,22 12,0 ± 11,51 0,40 ± 0,40 0,00 ± 0,00  

 TN x controlo x agosto 2017 366,00 ± 122,01 0,00 ± 0,00  1,20 ± 0,49 1,80 ± 0,97 

 TF x caulino x agosto 2017 355,00 ± 121,74 0,75 ± 0,75 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 TN x caulino x agosto 2017 407,50 ± 115,26 0,25 ± 0,25 0,25 ± 0,25 0,25 ± 0,25 

Valor de p C p < 0,001 p < 0,001 p > 0,05 p < 0,05 

 T p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,001 

 A p < 0,001 p < 0,05 P < 0,001 p < 0,001 

 D p < 0,001 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,001 

 C x T x A p < 0,001 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 

 C x T x D p < 0,001 p < 0,05 p < 0,05  p < 0,05 
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A maioria das células normais em divisão encontrava-se em profase, sendo o valor 

médio mais elevado na variedade TF (267,80), nas plantas de controlo (254,80), no ano de 2017 

(421,29) e em 18 de julho de 2017 (485,90) (Tabela 13).  

Nas interações C × T × A verificou-se um maior número médio de profases normais em 

TF × controlo × 2017 (621,50) e em TF × caulino × 2017 (420,89), enquanto na interação C × 

T × D, os valores mais elevados foram registados em TF × controlo x 18 de julho de 2017 

(960,80) e TF × caulino x 18 de julho de 2017 (473,60) (Tabela 13). Foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) para o número de profases 

normais entre castas, tratamentos, anos e datas de colheita, bem como nas suas interações 

(Tabela 13). 

O número médio de metafases, anafases e telofases normais foi significativamente mais 

reduzido em relação à média de profases (Tabela 13). O número médio de metafases e anafases 

normais mais elevado foi detetado em TF, nas plantas controlo, no ano de 2016 e em 28 de 

julho de 2016 (Tabela 13). A média de telofases normais mais elevada foi observada em TN, 

caulino, 2016 e em 28 de julho de 2016 (Tabela 13). Para a interação C × T × A, os valores 

médios de metafases e anafases normais mais elevados foram encontrados em TF × controlo × 

2016 e as médias de telofases normais mais elevadas foram detetadas em TN × caulino × 2016 

(10,10) (Tabela 13). Na interação C × T × D, as médias de metafases e anafases normais mais 

elevadas foram registadas em TF × controlo × 28 de julho de 2016, enquanto a de telofases 

normais foi detetada em TN × caulino × 28 de julho de 2016 (16,80) (Tabela 13).  

Embora o número de metafases normais não tenha apresentado diferenças 

estatisticamente significativas (p > 0,05) entre tratamento, esse número diferiu 

significativamente (p < 0,05 e p < 0,001) entre castas, anos e datas de colheita, bem como para 

as interações destes efeitos (Tabela 13). O número de anafases normais não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05) entre castas e tratamento, contudo diferiu 

significativamente (p < 0,05 e p < 0,001) entre anos e datas de colheita, bem como para as suas 

interações (Tabela 13). Diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) para o 

número de telofases normais foram observadas entre castas, tratamentos, anos e datas de 

colheita, bem como nas suas interações (Tabela 13). 
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O número médio de profases irregulares (Tabela 14) foi significativamente inferior ao 

número de profases normais (Tabela 13). A média de profases irregulares não diferiu 

significativamente (p > 0,05) entre as castas TF e TN (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Valores médios (± erro padrão, E.P.) de número de células em divisão irregulares em diferentes fases 

mitóticas por casta (C), tratamento (T), ano (A), data de colheita (D) e para as interações C × T × A e C × T × D. 

Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) 

reveladas pelas várias análises estatísticas. 

  Células em divisão irregulares em: 

    Profase Metafase Anafase Telofase 
 

 
Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P.   

Casta (C) TF 12,51 ± 2,12 12,40 ± 1,62 b 4,05 ± 0,80 b 0,35 ± 0,91 

TN 13,71 ± 2,52 10,80 ± 1,21 a 2,82 ± 0,45 a 0,44 ± 0,12  

Tratamento (T) Controlo 15,00 ± 2,27 b 9,82 ± 1,18 a 3,39 ± 0,72 0,40 ± 0,10  

Caulino 11,12 ± 2,36 a 13,48 ± 1,67 b 3,48 ± 0,57 0,38 ± 0,12  

Ano (A) 2016 7,86 ± 1,80 a 13,76 ± 1,76 b 3,73 ± 0,79 0,49 ± 0,12  

2017 18,63 ± 2,64 b 9,33 ± 0,90 a 3,13 ± 0,44 0,29 ± 0,09  

Data de colheita (D) 28 julho 2016 9,10 ± 2,74 a 16,70 ± 2,81 c 4,78 ± 1,38 b 0,58 ± 0,15 b 

22 agosto 2016 6,63 ± 2,36 a 10,81 ± 2,10 a 2,67 ± 0,77 a 0,40 ± 0,18 b 

18 julho 2017 17,83 ± 3,19 b 9,60 ± 1,24 a 3,18 ± 0,65 a 0,48 ± 0,16 b 

22 agosto 2017 19,53 ± 4,36 b 9,03 ± 1,31 a 3,07 ± 0,50 a 0,08 ± 0,05 a 

C x T x A TF x controlo x 2016 10,60 ± 3,05 12,62 ± 2,92  5,92 ± 2,56  0,40 ± 0,13 

TN x controlo x 2016 5,20 ± 2,64 11,24 ± 3,03  2,34 ± 1,83 0,50 ± 0,22 

TF x caulino x 2016 7,25 ± 4,38  20,42 ± 5,09  4,36 ± 1,51 0,40 ± 0,18 

TN x caulino x 2016 8,40 ± 4,22 10,74 ± 2,38 2,28 ± 0,72 0,65 ± 0,34 

TF x controlo x 2017 18,85 ± 3,88 6,76 ± 1,15  2,42 ± 0,57 0,35 ± 0,22 

TN x controlo x 2017 25,35 ± 6,45 8,64 ± 1,72 2,86 ± 0,85 0,35 ± 0,17 

TF x caulino x 2017 13,44 ± 5,33 9,51 ± 1,75 3,42 ± 0,93 0,22 ± 0,17  

TN x caulino x 2017 16,11 ± 5,14  12,78 ± 2,42 3,91 ± 1,18 0,22 ± 0,17 

C x T x D TF x controlo x julho 2016 11,90 ± 4,78  15,20 ± 4,38 8,88 ± 4,52 0,70 ± 0,26 

TN x controlo x julho 2016  7,80 ± 5,08 9,64 ± 2,24  1,52 ± 0,39 0,70 ± 0,40 

TF x caulino x julho 2016 12,90 ± 8,50  31,84 ± 9,18 6,96 ± 2,89  0,40 ± 0,22 

TN x caulino x julho 2016 3,80 ± 1,84 10,12 ± 2,93 1,76 ± 0,92 0,50 ± 0,31 

TF x controlo x agosto 2016 9,30 ± 4,02 10,04 ± 3,89 2,96 ± 2,36 0,10 ± 0,10 

TN x controlo x agosto 2016 2,60 ± 1,44 12,84 ± 5,68 3,16 ± 1,61 0,30 ± 0,21 

TF x caulino x agosto 2016 1,60 ± 1,28  9,00 ± 3,25 1,76 ± 0,64 0,40 ± 0,31 

TN x caulino x agosto 2016 13,30 ± 8,20 11,36 ± 3,80 2,80 ± 1,13 0,80 ± 0,61 

TF x controlo x julho 2017 22,00 ± 4,78 6,20 ± 1,68 1,68 ± 0,49 0,70 ± 0,42 

TN x controlo x julho 2017 14,40 ± 5,40 9,84 ± 2,56 2,20 ± 0,77 0,40 ± 0,31 
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Tabela 14: (continuação) 

  Células em divisão irregulares em: 

  Profase Metafase Anafase Telofase 

  Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

C x T x D TF x caulino x julho 2017 18,50 ± 8,87 7,84 ± 1,36  3,32 ± 1,31 0,00 ± 0,00 

TN x caulino x julho 2017 16,40 ± 6,48 14,52 ± 3,55 5,52 ± 2,03 0,40 ± 0,31 

TF x controlo x agosto 2017 15,70 ± 6,21 7,32 ± 1,59 3,16 ± 1,02 0,00 ± 0,00 

TN x controlo x agosto 2017 36,30 ± 10,96 7,44 ± 2,32  3,52 ± 1,52 0,30 ± 0,15 

TF x caulino x agosto 2017 7,13 ± 4,27  11,60 ± 3,56 3,55 ± 1,34  0,40 ± 0,31 

TN x caulino x agosto 2017 15,75 ± 8,77 10,60 ± 3,21 1,90 ± 0,57 0,00 ± 0,00 

Valor de p C > 0,05 < 0,001 < 0,001 > 0,05 

T < 0,05 < 0,001 > 0,05 > 0,05 

A < 0,001 < 0,001 > 0,05 > 0,05 

D < 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,05  

C x T x A < 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,05  

C x T x D < 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,05  

 

O número médio de células em divisão irregulares em metafase e anafase foi 

significativamente superior (p < 0,05) na casta TF enquanto o número médio de telofases 

irregulares foi mais elevado em TN (Tabela 14).  

Nas plantas controlo, os valores médios de profases e metafases irregulares foram 

significativamente mais elevados (p < 0,05) do que nas plantas tratadas com caulino (Tabela 

14). 

Exceto para as profases irregulares, no ano de 2016 detetaram-se números médios de 

metafases, anafases e telofases superiores às do ano de 2017, verificando-se diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) apenas para os valores médios de profases e metafases 

entre anos (Tabela 14). 

À exceção dos números médios de profases irregulares referentes às datas de colheita 

do ano de 2017, o número médio de células mitóticas com anomalias foi significativamente 

superior (p < 0,05) em julho de ambos os anos (Tabela 14). 

Os valores médios de células em divisão irregulares nas diferentes fases mitóticas foram 

significativamente diferentes (p < 0,05) para as interações C × T × A e C × T × D (Tabela 14). 
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3.3.2.1. Tipos de anomalias observadas nas células mitóticas 

Durante este trabalho observaram-se células em divisão normais e irregulares e nas 

diferentes fases mitóticas (Fig. 10). 

 

Figura 11: Células do mesófilo em divisão observadas em folhas das castas TF e TN, colhidas em plantas controlo 

e tratadas com caulino, observadas após coloração com AgNO3. (a-d) Células mitóticas normais em profase (a), 

metafase (b), anafase (c) e telofase (d), e (e-n) células em divisão com diferentes tipos de irregularidades, 

nomeadamente, (e) profases com “stickiness” (uma delas apresentando dois micronúcleos); (f) metafase com 

distúrbio na orientação cromossómica e com “stickiness”; (g) metafase endorreduplicada com “stickiness” e 

cromossomas “laggard”; (h) C-metafase; (i) anafase com “stickiness” e ponte de cromatina; (j) anafase com 

“stickiness” e cromossomas “laggard”; (k) anafase unipolar anafase com dois cromossomas “laggard”; (l) anafase 

multipolar; (m) telofase com “stickiness”, pontes e cromossomas “laggard”; e (n) telofase com “stickiness”. 

 

As células profásicas irregulares apresentam cromatina com “stickiness” e micronúcleos 

(Fig. 10e). Nas células metafásicas observaram-se diferentes anomalias como “stickiness” (Fig. 
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10f), cromossomas retardatários ou “laggard” (Fig. 10g), endoreduplicação, e anomalias no 

fuso mitótico que resultaram em C-metafases (Fig. 10h).  

As anomalias observadas em anafases irregulares foram cromatina com “stickiness”, 

pontes de cromatina e cromossomas retardatários (Figs. 10i,j) e distúrbios no fuso mitótico que 

alteram a orientação cromossómica e polaridade tendo sido observadas anafases unipolares 

(Fig. 10k) e multipolares (Fig. 10l).  

Relativamente às telofases irregulares, observaram-se células com mais do que uma 

anomalia, nomeadamente cromatina com “stickiness”, pontes de cromatina e cromossomas 

“laggard” (Fig. 10m), ou com apenas uma única anomalia (“stickiness”) (Fig. 10n). 

Os resultados das análises estatísticas realizadas para o número médio de células em 

divisão com os diferentes tipos de anomalias por fase mitótica e para os efeitos de casta, 

tratamento, ano, data de colheita e suas interações, estão resumidos nas Tabela 15 e 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 
 

60 
 

Tabela 15: Valores médios (± erro padrão, E.P.) de células profásicas e metafásicas irregulares determinados por tipo de anomalias, casta (C), tratamento (T), ano (A), data 

de colheita (D) e para as interações C × T × A e C × T × D. Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) 

reveladas pelas várias análises estatísticas. 

    
Anomalias em profase Anomalias em metafase 

    “stickiness” micronúcleos “stickiness” C-metafase “laggard” distúrbio  endoreduplicação  

  
Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

Casta (C) 
TF 21,74 ± 3,55 3,28 ± 0,97 a 24,72 ± 3,97  20,69 ± 4,31 3,33 ± 1,27  12,85 ± 4,35 b 0,41 ± 0,13 a 

TN 21,21 ± 4,20 6,21 ± 2,27 b 25,18 ± 3,75  19,10 ± 2,89 3,03 ± 0,79 5,54 ± 1,44 a 1,15 ± 0,67 b 

Tratamento (T) 
Controlo 24,68 ± 3,75 b 5,33 ± 1,39 b 22,38 ± 3,83 16,10 ± 2,64 a 1,95 ± 0,41 a 7,45 ± 2,06 a 1,20 ± 0,65 b 

Caulino 18,11 ± 3,95 a 4,13 ± 2,09 a 27,66 ± 3,84 23,90 ± 4,45 b 4,47 ± 1,44 b 11,03 ± 4,24 b 0,34 ± 0,14 a 

Ano (A) 
2016 13,53 ± 2,98 a 2,20 ± 1,63 a 30,50 ± 4,57 b 19,73 ± 4,74 a 2,85 ± 1,23 a 14,73 ± 4,32 b 0,98 ± 0,63 b 

2017 29,84 ± 4,28 b 7,42 ± 1,79 b 19,11 ± 2,54 a 20,08 ± 1,86 b 3,53 ± 0,82 b 3,37 ± 0,64 a 0,58 ± 0,24 a 

Data de colheita 

(D) 28 julho 2016 17,50 ± 4,23 b 0,70 ± 0,26 a 35,80 ± 5,96 c 22,90 ± 7,74 b 4,50 ± 2,40 c 19,65 ± 7,86 d 0,65 ± 0,42 b 

22 agosto 2016 9,55 ± 3,39 a 3,70 ± 3,25 b 25,20 ± 6,89 b 16,55 ± 5,60 a 1,20 ± 0,41 a 9,80 ± 3,48 c 1,30 ± 1,20 c 

18 julho 2017 26,90 ± 5,08 c 8,75 ± 2,69 b 18,75 ± 3,87 a 18,70 ± 2,60 a 4,75 ± 1,43 c 4,90 ± 1,07 b 0,90 ± 0,44 b 

22 agosto 2017 33,11 ± 7,13 d 5,94 ± 2,35 b 19,50 ± 3,33 a 21,61 ± 2,69 b 2,17 ± 0,60 b 1,67 ± 0,40 a 0,22 ± 0,13 a 

C x T x A 
TF x controlo x 2016 19,80 ± 4,45  1,40 ± 0,79  34,60 ± 9,94 12,00 ± 3,17 1,90 ± 0,90  14,30 ± 6,12 0,10 ± 0,10 

TN x controlo x 2016 10,30 ± 4,86 0,10 ± 0,10 25,50 ± 9,82 15,30 ± 9,04 1,60 ± 0,98  10,50 ± 4,80 3,30 ± 2,43 

TF x caulino x 2016 14,10 ± 8,39 0,40 ± 0,40 33,90 ± 10,10 32,00 ± 15,75 5,90 ± 4,72 29,80 ± 14,81 0,50 ± 0,31 

TN x caulino x 2016 9,90 ± 5,74 6,90 ± 6,46 27,80 ± 7,83  19,60 ± 4,97 2,00 ± 0,84 4,30 ± 1,87 0,00 ± 0,00  

TF x controlo x 2017 28,30 ± 5,91 9,40 ± 2,96 11,70 ± 2,38 17,20 ± 2,27 2,00 ± 0,79 2,40 ± 0,78 0,50 ± 0,22 

TN x controlo x 2017 40,30 ± 10,57 10,40 ± 3,80 17,50 ± 4,50 19,90 ± 4,51  2,30 ± 0,75 2,60 ± 0,83 0,90 ± 0,80 

TF x caulino x 2017 25,11 ± 9,29 1,78 ± 0,49 17,78 ± 3,25  21,67 ± 4,88 3,56 ± 1,46 4,00 ± 1,60 0,57 ± 0,38 

TN x caulino x 2017 24,67 ± 8,14  7,56 ± 5,27 30,40 ± 7,67 21,87 ± 3,12 6,56 ± 2,80 4,67 ± 1,85 0,33 ± 0,33 

C x T x D TF x controlo x julho 2016 22,80 ± 6,57 1,00 ± 0,55 43,00 ± 14,31 16,80 ± 5,12 3,00 ± 5,12  13,20 ± 7,26 0,00 ± 0,00  

TN x controlo x julho 2016  15,40 ± 9,34 0,20 ± 0,20  25,40 ± 4,91  7,40 ± 2,54  2,40 ± 1,94 11,20 ± 4,62 1,80 ± 1,56 

TF x caulino x julho 2016 25,00 ± 15,86 0,80 ± 0,80  52,00 ± 15,41 45,00 ± 29,18 10,60 ± 9,40 50,80 ± 27,58 0,80 ± 0,58 

TN x caulino x julho 2016 6,60 ± 3,25 0,80 ± 0,49 22,80 ± 7,77 22,40 ± 7,97 2,00 ± 1,27 3,40 ± 1,25 0,00 ± 0,00 
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Tabela 15: (continuação) 

  Anomalias em profase Anomalias em metafase 

  “stickiness” micronúcleos “stickiness” C-metafase “laggard” distúrbio  endoreduplicação  

 

 

C x T x D 

 Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

TF x controlo x agosto 2016 16,80 ± 6,48 1,80 ± 1,56 26,80 ± 14,37 7,20 ± 2,82 0,80 ± 0,49 15,40 ± 10,74 0,20 ± 0,20 

TN x controlo x agosto 2016 5,20 ± 2,44 0,00 ± 0,00  25,80 ± 20,25 23,20 ± 18,16 0,80 ± 0,49 9,80 ± 9,07 4,80 ± 4,80 

TF x caulino x agosto 2016 3,20 ± 2,48 0,00 ± 0,00  15,80 ± 7,64 19,00 ± 13,40 1,20 ± 0,97 8,80 ± 2,46 0,20 ± 0,20  

TN x caulino x agosto 2016 13,00 ± 11,54 13,00 ± 13,00 32,80 ± 13,75 16,80 ± 6,61 2,00 ± 1,27 5,20 ± 3,71 0,00 ± 0,00 

TF x controlo x julho 2017 28,40 ± 7,97 15,80 ± 4,34 8,20 ± 3,01 18,00 ± 4,63 1,60 ± 0,93 3,00 ± 1,00 0,20 ± 0,20 

TN x controlo x julho 2017 24,40 ± 8,79 4,40 ± 1,97 13,80 ± 4,50 28,20 ± 6,32 1,60 ± 0,87 3,80 ± 1,36 1,80 ± 1,56 

TF x caulino x julho 2017 34,40 ± 15,08 2,60 ± 0,51 15,80 ± 3,67 10,00 ± 1,30 6,40 ± 1,78 6,00 ± 2,63 1,00 ± 0,63 

TN x caulino x julho 2017 20,40 ± 9,79 12,40 ± 9,24 37,20 ± 10,91 18,60 ± 4,83 9,40 ± 4,79 2,00 ± 0,71 0,60 ± 0,60 

TF x controlo x agosto 2017 28,20 ± 9,69 3,20 ± 1,56 15,20 ± 3,22 16,40 ± 1,25 2,40 ± 1,36 1,80 ± 1,20 0,80 ± 0,37 

TN x controlo x agosto 2017 56,20 ± 17,28 16,40 ± 6,58 21,20 ± 7,94 11,60 ± 4,16  3,00 ± 1,23 1,40 ± 0,75 0,00 ± 0,00  

TF x caulino x agosto 2017 13,50 ± 7,60 0,75 ± 0,48 20,25 ± 6,10 36,25 ± 3,54 0,00 ± 0,00 1,50 ± 0,29 0,00 ± 0,00 

TN x caulino x agosto 2017 30,00 ± 14,87 1,50 ± 1,50 22,00 ± 10,54 26,00 ± 3,03 3,00 ± 1,56 6,80 ± 3,07 0,00 ± 0,00  

Valor de p C > 0,05 < 0,001 > 0,05 > 0,05 > 0,05  < 0,001 < 0,001 

T < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,001  < 0,001 < 0,001 

A < 0,001 < 0,05 < 0,05 < 0,001 < 0,05  < 0,001 < 0,001 

D < 0,001 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,001 < 0,05 

C x T x A < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,001 < 0,05 

C x T x D < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,001 < 0,05 
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Tabela 16: Valores médios (± erro padrão, E.P.) de células anafásicas e telofásicas irregulares determinados por tipo de anomalias, casta (C), tratamento (T), ano (A), data 

de colheita (D) e para as interações C × T × A e C × T × D. Letras minúsculas diferentes por coluna indicam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) 

reveladas pelas várias análises estatísticas. 

    Anomalias anafase Anomalias telofase 

    pontes anafásicas “laggard” unipolar  multipolar “stickness” pontes 

telofásicas   

“stickiness” c/ 

“laggard” 
  

Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

Casta (C) TF 1,64 ± 0,33 a 13,72 ± 3,49 b 0,72 ± 0,23 0,97 ± 0,26 b  3,18 ± 0,96 b 0,13 ± 0,07 a 0,56 ± 0,16  

TN 2,36 ± 0,64 b 8,13 ± 1,68 a 0,44 ± 0,17 0,67 ± 0,19 a 2,51 ± 0,89 a 0,36 ± 0,17 b 0,51 ± 0,17 

Tratamento (T) Controlo 1,85 ± 0,54  11,45 ± 3,23 b 0,58 ± 0,17 1,03 ± 0,27 b 2,03 ± 0,59 a 0,23 ± 0,08 0,58 ± 0,17 

Caulino 2,16 ± 0,48  10,37 ± 2,16 a 0,58 ± 0,24 0,61 ± 0,16 a  3,71 ± 1,18 b 0,26 ± 0,17 0,50 ± 0,16 

Ano (A) 2016 2,10 ± 0,56 b 13,70 ± 3,48 b 0,70 ± 0,26 b 1,10 ± 0,26 b 1,03 ± 0,52 a 0,45 ± 0,17 b 0,53 ± 0,16 

2017 1,90 ± 0,45 a 8,00 ± 1,53 a 0,45 ± 0,11 a 0,53 ± 0,18 a 4,76 ± 1,15 b 0,03 ± 0,03 a 0,55 ± 0,17  

Data de colheita (D) 28 julho 2016 1,80 ± 0,44 a 18,15 ± 6,04 c 1,30 ± 0,48 b 1,00 ± 0,27 b 1,65 ± 0,10 a 0,45 ± 0,14  0,70 ± 0,26 b 

22 agosto 2016 2,40 ± 1,05 b 9,25 ± 3,35 b 0,10 ± 0,10 a 1,20 ± 0,44 c 0,40 ± 0,99 a 0,45 ± 0,31  0,35 ± 0,18 b 

18 julho 2017 2,10 ± 0,77 b 9,05 ± 2,27 b 0,45 ± 0,45 a 0,60 ± 0,21 a 3,70 ± 1,63 b 0,00 ± 0,00  0,95 ± 0,29 b 

22 agosto 2017 1,67 ± 0,44 a 6,83 ± 2,03 a 0,44 ± 0,17 a 0,44 ± 0,29 a 5,94 ± 1,62 b 0,06 ± 0,06  0,11 ± 0,08 a 

C x T x A TF x controlo x 2016 1,60 ± 0,69  25,30 ± 11,17 0,30 ± 0,21  1,90 ± 0,74  0,50 ± 0,31 0,20 ± 0,13 0,60 ± 0,27 

TN x controlo x 2016 2,50 ± 1,85 6,60 ± 3,45 1,00 ± 0,56 0,90 ± 0,43 0,70 ± 0,40  0,60 ± 0,22 0,40 ± 0,40 

TF x caulino x 2016 1,90 ± 0,71 15,60 ± 6,27 1,50 ± 1,81 0,60 ± 0,22  2,20 ± 1,99 0,30 ± 0,21 0,50 ± 0,31 

TN x caulino x 2016 2,40 ± 1,04 7,30 ± 2,98 0,00 ± 0,00 1,00 ± 0,49  0,70 ± 0,50 0,70 ± 0,60 0,60 ± 0,34 

TF x controlo x 2017 1,20 ± 0,70 4,70 ± 1,40 0,60 ± 0,22 1,00 ± 0,56 4,60 ± 2,03 0,00 ± 0,00 0,70 ± 0,42 

TN x controlo x 2017 2,10 ± 0,72 9,20 ± 3,54 0,40 ± 0,22  0,30 ± 0,21 2,30 ± 0,72 0,10 ± 0,10 0,60 ± 0,31 

TF x caulino x 2017 1,89 ± 0,66 8,78 ± 3,12  0,44 ± 0,24 0,33 ± 0,24  5,67 ± 2,59 0,00 ± 0,00  0,44 ± 0,34 

TN x caulino x 2017 2,44 ± 1,46 0,56 ± 3,94 0,33 ± 0,24 0,44 ± 0,24 6,78 ± 3,44 0,00 ± 0,00 0,44 ± 0,34 

C x T x D TF x controlo x julho 2016 2,80 ± 1,11 37,80 ± 18,69  0,60 ± 0,40 2,20 ± 0,74 1,00 ± 0,55 0,40 ± 0,25 1,00 ± 0,45 

TN x controlo x julho 2016  0,60 ± 0,25 3,00 ± 1,38 2,00 ± 0,95 0,60 ± 0,40  1,40 ± 0,68 0,60 ± 0,25 0,80 ± 0,80 

TF x caulino x julho 2016 2,00 ± 1,14  25,60 ± 11,00 2,60 ± 1,47 0,60 ± 0,25 4,00 ± 4,00 0,60 ± 0,40 0,20 ± 0,20 
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Tabela 16: (continuação) 

  Anomalias anáfase Anomalias telófase 

  pontes anafásicas “laggard” unipolar  multipolar “stickness” pontes 

telofásicas   
“stickiness” c/ 

“laggard” 

  Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. Média ± E.P. 

 TN x caulino x julho 2016 1,80 ± 0,66 6,20 ± 4,22 0,00 ± 0,00 0,60 ± 0,40  0,20 ± 0,20 0,20 ± 0,20 0,80 ± 0,58 

C x T x D TF x controlo x agosto 2016 0,40 ± 0,40 12,80 ± 11,59 0,00 ± 0,00 1,60 ± 1,36 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,20 ± 0,20 

TN x controlo x agosto 2016 4,40 ± 3,67 10,20 ± 6,71 0,00 ± 0,00  1,20 ± 0,80 0,00 ± 0,00  0,60 ± 0,40 0,00 ± 0,00 

TF x caulino x agosto 2016 1,80 ± 0,97 5,60 ± 2,40 0,40 ± 0,40 0,60 ± 0,40 0,40 ± 0,40 0,00 ± 0,00 0,80 ± 0,58 

TN x caulino x agosto 2016 3,00 ± 2,05 8,40 ± 4,63 0,00 ± 0,00 1,40 ± 0,93 1,20 ± 0,97 1,20 ± 1,20 0,40 ± 0,40 

TF x controlo x julho 2017 1,60 ± 1,36 3,60 ± 1,86 0,80 ± 0,37 1,00 ± 0,63 1,40 ± 0,40 0,00 ± 0,00 1,40 ± 0,75 

TN x controlo x julho 2017 1,80 ± 1,11 6,80 ± 2,80  0,20 ± 0,20 0,20 ± 0,20 2,00 ± 1,05 0,00 ± 0,00 0,80 ± 0,58 

TF x caulino x julho 2017 1,40 ± 0,68 12,20 ± 5,02 0,60 ± 0,40  0,60 ± 0,40 1,80 ± 0,92 0,00 ± 0,00 0,80 ± 0,58 

TN x caulino x julho 2017 3,80 ± 2,62 13,60 ± 6,74 0,20 ± 0,20 0,60 ± 0,40 9,60 ± 0,04 0,00 ± 0,00 0,80 ± 0,58 

TF x controlo x agosto 2017 0,80 ± 0,49 5,80 ± 2,18 0,40 ± 0,25 1,00 ± 1,00  7,80 ± 3,65 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00  

TN x controlo x agosto 2017 2,40 ± 1,03  11,60 ± 6,75 0,60 ± 0,40  0,40 ± 0,40 2,60 ± 1,08 0,20 ± 0,20 0,40 ± 0,25 

TF x caulino x agosto 2017 2,50 ± 1,26 4,50 ± 2,33 0,25 ± 0,25 0,00 ± 0,00 10,50 ± 4,99 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

TN x caulino x agosto 2017 1,00 ± 0,41 4,50 ± 1,56 0,50 ± 0,50 0,25 ± 0,25 3,25 ± 1,60 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Valor de p C  < 0,001  < 0,001 > 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,001 > 0,05 

T < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 

A < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,05 < 0,001 < 0,001 > 0,05 

D < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

C x T x A < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

C x T x D < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
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A presença de cromatina com “stickiness” foi observada em todas as fases mitóticas e 

constituiu uma das anomalias mais frequentes (Tabela 15). 

O número médio de profases com “stickiness” mais elevado foi detetado em TF, nas 

plantas de controlo, no ano de 2017 e em 22 de agosto de 2017 (Tabela 15).  

Em relação às interações, os valores médios de profases com “stickiness” mais altos 

foram encontrados em TF x controlo x 2017, e em TN x controlo x agosto de 2017 (Tabela 15). 

 Com exceção do efeito casta, o valor médio de profases com “stickiness” diferiu 

significativamente (p < 0,05 e p < 0,001) entre tratamentos, anos, datas de colheita e suas 

interações (Tabela 15).  

O número médio de profases com micronúcleos foi maior na casta TN, em plantas 

controlo, em 2017, e em 18 de julho de 2017, bem como nas interações C × T × 2017 e C × T 

× 22 de agosto de 2017 (Tabela 15). O número médio de profases com micronúcleos diferiu 

estatisticamente entre castas, anos, datas de colheita e suas interações (Tabela 15). 

Das irregularidades observadas em metafase, a mais comuns foram a stickiness e C-

metafase (Tabela 15).  

O maior número médio de metafases com “stickiness” foi detetado em TN, nas plantas 

tratadas com caulino, no ano de 2016, e em 28 de julho de 2016, bem como para as interações 

C × T × 2016 e C × T × 28 julho de 2016 (Tabela 15). À exceção dos efeitos casta e tratamento, 

o número médio de metafases com “stickiness” mostrou diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) entre anos, datas de colheita e respetivas interações (Tabela 15).  

Os valores médios mais elevados de C-metafases foram detetados na casta TF, em 

plantas tratadas com caulino, no ano de 2017, na data de colheita de 28 de julho de 2016 e nas 

interações C × T × 2016 e C × T × 28 julho 2016 (Tabela 15). O número médio de C-metafases 

apresentou diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) entre tratamentos, 

anos, datas de colheita e interações, mas não diferiu significativamente (p > 0,05) entre castas 

(Tabela 15).  

Com exceção do número médio de metafases com cromossomas retardatários que não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05) entre castas, os valores médios 
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das restantes anomalias observadas em metafase revelaram diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) para todos os efeitos e suas interações (Tabela 15).  

A anomalia mais comum encontrada em anafase foi a presença de cromossomas 

retardatários, seguindo-se a presença de cromatina com “stickiness” (Tabela 16). O número 

médio de anafases com cromossomas retardatários mais elevado foi detetado em TF, nas plantas 

controlo, no ano de 2016 e em 28 de julho de 2016, bem como nas interações C × T × 2016 e 

C × T × 28 de julho de 2016 (Tabela 16). À exceção da interação C × T × A, o número médio 

de anafases com cromossomas retardatários apresentou diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05 e p < 0,001) entre castas, tratamentos, anos, datas de colheita e na 

interação C × T × D (Tabela 16).  

Os valores médios mais elevados de anafases com “stickiness” foram detetados na casta 

TF, em plantas tratadas com caulino, no ano de 2017, em 22 de agosto de 2017, bem como nas 

interações C × T × 2017 e C × T × 22 de agosto de 2017 (Tabela 16). O número médio de 

anafases com “stickiness” revelou diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 

0,001) entre castas, tratamentos, anos, datas de colheita e na interação C × T × D, mas não 

diferiu significativamente (p > 0,05) na interação C × T × A (Tabela 16).  

À exceção dos efeitos casta e tratamento, o número médio de anafases unipolares 

apresentou diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) entre anos, datas de 

colheita e respetivas interações (Tabela 16). O número médio de anafases multipolares revelou 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05 e p < 0,001) entre castas, tratamentos, anos, 

datas de colheita e na interação C × T × D, contudo não diferiu estatisticamente (p > 0,05) na 

interação C × T × A (Tabela 16).  

Os valores das anafases com pontes de cromatina revelaram diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05 e p < 0,001) para todos os efeitos e suas interações (Tabela 16). 

O maior valor médio de telofases com “stickiness” e com cromossomas retardatários foi 

detetado em TF, nas plantas controlo, no ano de 2017, em 18 de julho de 2017, bem como nas 

interações C × T × 2017 e C × T × 18 de julho de 2017 (Tabela 16). À exceção dos efeitos casta, 

tratamento e ano, o número médio de telofases com stickiness e com cromossomas retardatários 

mostrou diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre datas de colheita e suas 

interações (Tabela 16). 
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O número médio de telofases com pontes de cromatina foi maior na casta TN, em plantas 

tratadas com caulino, no ano de 2016 e em 28 de julho e 22 de agosto de 2016 (Tabela 16). Em 

relação às interações, os valores médios de telofases com pontes de cromatina mais elevados 

foram detetados em TN × caulino × 2016 e TN × caulino × agosto de 2016 (Tabela 16). À 

exceção do efeito tratamento e data de colheita, o valor médio de telofases com pontes 

cromossómicas diferiu significativamente (p < 0,05 e p < 0,001) entre castas, anos e respetivas 

interações (Tabela 16). 
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4. Discussão dos resultados 

Os stresses abióticos individuais e/ou combinados têm um maior impacto em áreas 

restritas para o cultivo de vinha e com clima mediterrânico como a sub-região do Douro 

Superior. Nesta região e noutras similares, as videiras crescem usualmente sob temperaturas 

estivais acima do ótimo, rondando os 40ºC (Moutinho-Pereira et al., 2014).  

De acordo com os dados meteorológicos recolhidos pelo Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera (IPMA), os verões de 2016 e 2017, foram extremamente quentes e secos. No 

verão de 2016, a temperatura máxima do ar na RDD foi de 30,57ºC, um valor 2,94ºC acima do 

valor médio desde 1931 e a precipitação foi de 19,8 mm (30% do valor médio desde 1931) [14]. 

No verão de 2017, na RDD verificou-se uma temperatura máxima de 30,22ºC com 2,59ºC 

acima do valor médio, e uma precipitação de 23 mm (40% do valor médio) desde 1931 [15]. 

As plantas das castas TF e TN estudadas neste trabalho foram expostas diariamente a 

estes fatores ambientais combinados com uma elevada radiação. 

 

4.1. Seleção e validação dos genes de referência 

Quando se compara a expressão génica em diferentes amostras, é necessário considerar 

variações experimentais, como a quantidade inicial de amostra, integridade do RNA, eficiência 

da síntese de cDNA, entre outras (Andersen et al., 2004). Estes parâmetros podem ser 

normalizados através de genes de referência cuja expressão não apresenta regulação 

significativa (Pfaffl et al., 2004).   

Segundo Silver et al. (2006), a seleção de genes de referência é um ponto crítico em 

estudos de expressão génica dada a sua utilização para normalizar os níveis de RNAm entre 

diferentes amostras e condições experimentais. Geralmente testam-se e/ou selecionam-se genes 

de referência candidatos envolvidos em processos celulares básicos como a manutenção da 

estrutura celular e o metabolismo primário (Pfaffl et al. 2004). Contudo, a expressão destes 

genes também pode variar entre tecidos, células ou condições ambientais, podendo exibir 

regulação positiva ou negativa (Pfaffl et al. 2004). Assim, a seleção e validação dos genes de 

referência constitui a primeira etapa em estudos de expressão génica através de qPCR. 
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Os genes de referência candidatos testados neste estudo foram utilizados em ensaios de 

qPCR prévios realizados em videira por outros autores (Borges et al., 2014; Carvalho et al., 

2015a). Desses genes, apenas três genes (PEP, VAG e UBC) produziram uma amplificação 

bem-sucedida e específica nos ensaios de qPCR realizados no presente estudo. Para validação 

da estabilidade destes três genes de referência candidatos, utilizaram-se diferentes métodos de 

análise. A análise de resultados pelos métodos GeNorm e NormFinder baseia-se nas razões de 

expressão transformadas por log2, obtidas através do menor valor de Cq para normalização. 

Valores mínimos de Cq indicam maior abundância de transcritos (Borges et al., 2014). Desta 

forma, os genes VAG e UBC foram considerados os mais abundantes nas amostras biológicas 

utilizadas. O modelo matemático GeNorm, calcula uma medida de estabilidade da expressão 

génica (M), através da análise pareada para cada gene de referência (Vandesomple et al., 2002; 

Borges et al., 2014). Valores de M mais baixos são indicativos de maior estabilidade, sendo 

que a combinação dos genes VAG e UBC apresentou o menor valor e por isso foram 

considerados como mais os estáveis pelo GeNorm.  

Relativamente à análise NormFinder, a estabilidade da expressão dos genes candidatos 

foi avaliada de acordo com a sua variação geral de expressão entre um conjunto de amostras, 

onde para cada gene candidato é calculado o valor de estabilidade (Borges et al., 2014). Tal 

como o GeNorm, o valor de estabilidade mais baixo indica uma maior estabilidade (Andersen 

et al., 2004). O método NormFinder determinou os genes VAG e UBC como sendo os mais 

estáveis uma vez que apresentaram os valores mais baixos. 

O método Delta-CT também inclui uma análise pareada de genes nomeadamente para 

determinar a diferença entre os valores de CT (ΔCT) para cada dois genes (Silver et al., 2006). 

Novamente, o gene VAG e UBC apresentaram os valores de desvio padrão mais baixos, tanto 

na na análise pareada como na análise individual de cada gene, traduzindo-se numa maior 

estabilidade para este par de genes. 

O quarto e último algoritmo utilizado foi o BestKeeper cuja variabilidade é avaliada 

através do coeficiente de variação e da análise do desvio padrão (Pfaffl et al., 2004). Os 

resultados do BestKeeper revelaram que os genes VAG e UBC apresentaram valores de desvio 

padrão mais baixos tendo sido considerados como os mais estáveis. 

Tendo em conta que cada um dos métodos anteriores tem as suas limitações e que não 

existe uma certeza de qual é o mais adequado para a analisar a estabilidade da expressão dos 
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genes de referência (Borges et al., 2014), realizou-se uma análise integrativa que permitiu 

comparar e integrar a informação obtida com os quatro métodos anteriormente mencionados 

para analisar a estabilidade dos três genes de referência candidatos. Esta análise integrativa 

baseou-se na média geométrica do desvio padrão gerado em cada método individual. Com base 

nestes dados, os genes VAG e UBC que apresentaram o valor médio mais baixo, foram 

considerados como o par de genes de referência mais estável e foram selecionados a 

normalização dos genes a estudar neste trabalho. 

 

4.2. Impacto do stress estival e do tratamento com caulino na expressão dos genes de 

estudo 

4.2.1. Gene HSP17.9A 

 A elevada temperatura é um dos principais fatores que afeta negativamente o 

crescimento, desenvolvimento e consequentemente, a produtividade das plantas (Huang et al., 

2012). Plantas expostas ao stress térmico exibem um conjunto característico de respostas 

celulares e metabólicas (Liu et al., 2012). Uma resposta típica ao stress térmico é a transcrição 

acelerada de genes HSP (Vierling, 1991; Wahid et al., 2007).  

 Dado que a aplicação foliar de caulino reduz a temperatura à superfície da folha (Glenn 

e Puterka, 2005; Conde et al., 2016; Dinis et al., 2016a), neste estudo analisou-se o perfil de 

expressão do gene HSP17.9A. Apesar de haver várias famílas de HSPs, optou-se pela análise 

do gene HSP17.9A, com base em resultados obtidos previamente em videira por outros autores, 

relativamente à elevada regulação positiva deste gene em diferentes castas, incluindo a TN, sob 

e após stress térmico (Larkindale et al., 2005; Schramm et al., 2008; Coito et al., 2012; Carvalho 

et al., 2015a). 

 Neste trabalho, a análise da expressão do gene HSP17.9A revelou que o tratamento com 

caulino efetivamente diminuiu a temperatura foliar em ambas as castas, tendo sido eficiente até 

no ano mais quente ou seja no verão de 2016 [14].  

A casta TN apresentou uma regulação negativa estatisticamente significativa (p < 0,05) 

do gene HSP17.9A nas plantas tratadas com caulino relativamente ao controlo, para todas as 

datas de colheita de 2016 e 2017. Contrariamente, as plantas da casta TF tratadas com caulino 
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apenas demonstraram uma regulação negativa estatisticamente significativa (p < 0,05) no mês 

de julho de 2017, relativamente ao grupo controlo. 

No ano de 2016, a casta TF apresentou uma regulação positiva, contudo não 

estatisticamente significativa (p > 0,05). Estes factos foram evidentes na interação HSP17.9A 

× TF × 2016 e HSP17.9A × TF × julho e agosto, cujo valor médio da expressão relativa foi 

significativamente maior (p < 0,05). Desta forma, pode afirmar-se que a elevada temperatura 

do ar no verão de 2016 levou a uma redução da eficácia do tratamento com caulino nas plantas 

TF, pois no mês de julho de 2017, que teve temperaturas levemente reduzidas em relação a 

2016, o gene HSP17.9A apresentou uma regulação negativa. 

Deste modo, a análise da expressão do gene HSP17.9A sugeriu que, para as mesmas 

condições ambientais, a casta TN tratada com caulino teve uma redução mais efetiva da 

temperatura da folha do que a casta TF. Dado que o tratamento com caulino aplicado a ambas 

as castas foi igual, a diferença de resposta pode dever-se à resposta ao SE de cada casta, 

sugerindo que a casta TN tolera melhor o SE que a casta TF.  

A casta TN tem sido considerada como tolerante ao défice hídrico, ao stress devido à 

elevada radiação e à elevada temperatura, bem como à combinação destes stresses (Rocheta et 

al., 2014, 2016; Carvalho et al., 2015a; 2016, 2017a). 

 No que diz respeito à casta TF, existem poucos relatos sobre a sua tolerância ao stress 

abiótico (Eiras-Dias et al., 2011; Carvalho et al., 2018, 2019a). Plantas de TF crescidas em 

cultura in vitro quando expostas a stress térmico através de um delineamento experimental que 

envolveu aclimatação, stress severo e recuperação (“stepwise acclimation recovery” – SAR) 

revelaram ser mais tolerantes do que as plantas da casta TN com base na análise do ciclo 

mitótico foliar (Carvalho et al. 2018). Mais tarde, resultados semelhantes foram obtidos após 

análise citogenética de células meristemáticas da raiz (Carvalho et al., 2019b). Todavia, a 

diferença de resultados entre os estudos anteriores e os do presente trabalho pode explicar-se 

pela utilização de plantas expostas a um stress individual sob condições controladas em 

laboratório (Carvalho et al., 2018, 2019a) e plantas cultivadas no Douro Superior sob SE e 

múltiplos outros fatores abióticos que interatuam em condições de cultivo em campo. 
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4.2.2. Genes VvCYCA3 e VVICK5 

 O gene VvCYCA3 apresentou uma razão de expressão relativa mais elevada em plantas 

tratadas com caulino relativamente às plantas controlo, tendo-se verificado uma regulação 

positiva estatisticamente significativa (p < 0,05) em plantas TN e em julho de 2017, sugerindo 

a progressão do ciclo mitótico. Na casta TF também foi detetada uma regulação positiva do 

gene VvCYCA3 que, embora não estatisticamente significativa (p > 0,05), evidencia a 

progressão do ciclo celular pela comparação entre as interações TF × caulino × agosto de 2016 

e TF × controlo × agosto de 2016, observando-se no primeiro caso, uma diminuição do número 

de profases normais e um aumento de metafases e anafases normais. 

Todas as análises de expressão génica realizadas neste trabalho evidenciaram a 

regulação dos diferentes genes de estudo em plantas tratadas com caulino relativamente às 

plantas controlo. De um modo geral, o gene VvICK5 que codifica para um inibidor das CDKs, 

apresentou uma regulação negativa estatisticamente significativa (p < 0,05) nas quatro datas de 

colheita (julho e agosto de 2016 e 2017). A regulação deste gene foi negativa, embora não 

estatisticamente significativa (p > 0,05), em plantas de ambas as castas tratadas com caulino. 

Estes resultados complementam e corroboram parcialmente os obtidos com o gene VvCYCA3, 

já que a inibição das CDKs pela regulação positiva do gene VvICK5 inibe a progressão do ciclo 

celular promovida pelo gene VvCYCA3 (Vergara et al., 2017). Assim, a análise destes dois 

genes reguladores do ciclo mitótico permitiu verificar que a aplicação foliar de caulino evita o 

bloqueio do ciclo celular, que geralmente ocorre na profase. Em estudos anteriores, 

independentemente da espécie vegetal ou stress abiótico, verificou-se um bloqueio do ciclo 

celular em profase em resposta ao stress (Pekol et al. 2016; Carvalho et al. 2018, 2019a; Reis 

et al. 2018). 

 

4.2.3. Genes APX1, CAT e MDHAR 

O stress abiótico afeta a fotossíntese e o crescimento celular, causando problemas no 

desenvolvimento da planta (Rochetta et al., 2016). As folhas constituem os órgãos mais 

expostos às elevadas temperaturas e radiação. Já foi demonstrado que o stress térmico bloqueia 

o ciclo mitótico foliar em profase, causa anomalias no fuso mitótico e nos cromossomas, 

algumas das quais podem resultar em dano no DNA, impedindo a correta disjunção e divisão 

celular necessária ao crescimento e diferenciação da folha (Carvalho et al., 2018). 
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Adicionalmente, quanto mais reduzida for a área foliar, menor será a atividade fotossintética. 

À elevada temperatura está geralmente também associado o défice hídrico que induz o fecho 

dos estomas, a consequente diminuição da assimilação de CO2 e a acumulação de ROS que 

origina o stress oxidativo (Cramer, 2010), comprometendo a fotossíntese.  

As plantas reagem ao stress oxidativo gerado pelos diferentes stresses abióticos com 

mecanismos de defesa não-antioxidantes e antioxidantes (Liu et al., 2012; Dinis et al., 2016a). 

Neste estudo, analisou-se o padrão de expressão de três genes que codificam para enzimas 

antioxidantes (APX1, CAT e MDHAR) em plantas de TF e TN tratadas com caulino 

relativamente às plantas não-tratadas (controlo). Entre os três genes de estudo, as razões de 

expressão relativa para os transcritos CAT e MDHAR foram superiores na casta TN, nas plantas 

tratadas com caulino, no ano de 2016, no mês de julho, durante o qual se verificaram as 

temperaturas máximas mais elevadas [14], e nas interações G × C × 2016 e G × C × julho. 

No ano de 2016, observou-se a regulação positiva não significativa dos genes APX1 e 

CAT em plantas de ambas as castas tratadas com caulino. Porém, o gene MDHAR apresentou, 

em ambos os anos, uma regulação negativa significativa na casta TF.  

 O stress térmico estimula o sistema antioxidante enzimático das plantas no sentido da 

redução do dano oxidativo (Bernardo et al., 2017). Assim, uma regulação positiva dos genes 

de síntese de enzimas envolvidas no sistema de defesa antioxidante pode contribuir para a 

melhoria da tolerância ao stress abiótico nas plantas (Hasanuzzaman et al., 2013). Embora no 

nosso estudo não se tenha avaliado a atividade das enzimas antioxidantes, em estudos 

bioquímicos prévios, verificou-se que a atividade das enzimas codificadas pelos genes APX1, 

CAT e MDHAR aumentava em plantas sob stress abiótico, induzindo tolerância (Das e 

Roychoulhury, 2014).   

 A atividade da enzima CAT aumentou em diferentes espécies sob stresses abióticos 

como a seca (Simova-Stoilova et al., 2010), a salinidade (Eyidogan e Oz, 2007) e a exposição 

a metais pesados (Sreedevi e Krishnam, 2012).  

 A enzima APX foi altamente expressa em Nicotiana tabacum reduzindo os efeitos 

tóxicos das ROS, nomeadamente H2O2, induzindo tolerância à seca (Badawi et al., 2004). A 

atividade desta enzima foi também aumentada em plantas Arabidopsis thaliana expostas a uma 

elevada radiação UV-B (Rao et al., 1996).  
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 A enzima MDHAR apresentou atividade elevada em plantas de N. tabacum expostas ao 

stress salino (Eltayeb et al., 2007).  

 Os dados moleculares obtidos no nosso trabalho revelaram que a aplicação exógena de 

caulino em videira protege contra os danos do SE e stress oxidativo ao nível da expressão de 

genes envolvidos na resposta da planta aos fatores ambientais desfavoráveis, potenciando a sua 

capacidade antioxidante. Deste modo, plantas tratadas com este protetor foliar estão mais 

preparadas para desenvolver mecanismos de defesa e tolerância ao SE durante os verões 

extremos que se fazem sentir na sub-região do Douro Superior.  

 Estudos anteriores também referiram a melhoria do sistema antioxidante em videiras 

tratadas com caulino bem como o impacto positivo deste tratamento na qualidade dos bagos 

(Conde et al., 2016; Bernardo et al. 2017; Dinis et al., 2016a, b, 2017). 

 

4.3. Impacto do stress estival e do tratamento com caulino no ciclo mitótico foliar 

Com as alterações climáticas torna-se essencial compreender o comportamento de 

tolerância das plantas ao SE, sendo indispensável tomar medidas de curto e longo prazo que 

potenciem essa tolerância de modo a aumentar a produtividade e qualidade das plantas 

cultivadas.  

Dado que os eventos climáticos extremos previstos para a região Mediterrânica num 

curto prazo irão reduzir significativamente a produtividade agrícola (IPCC, 2014), um dos 

principais objetivos dos programas de melhoramento genético de plantas tem sido a melhoria 

da tolerância ao stress (Lämke e Bäurle, 2017). Assim, a seleção de castas mais tolerantes ao 

SE com base em dados citogenómicos constituiu o principal foco deste trabalho.  

A citogenética é uma ferramenta importante para o melhoramento genético vegetal, pois 

auxilia na seleção de genótipos mais tolerantes a determinados stresses abióticos bem como na 

avaliação das suas consequências ao nível da divisão celular (Pereira et al., 2014; Pekol et al., 

2016; Carvalho et al., 2018, 2019a,b).  

Comparativamente a outras espécies vegetais, os estudos citogenéticos em videira são 

escassos e a maioria deles mais focados na determinação do número cromossómico em 

diferentes espécies do género Vitis e castas, na cariotipagem e localização física de loci de 
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rDNA e/ou de Ag-NORs em diferentes castas e tecidos (Haas e Alleweldt, 2000; Pierozzi, 2011; 

Pierozzi e Moura, 2014; Pierozzi e Moura, 2016, Castro et al., 2018). 

Tanto quanto sabemos, este trabalho constitui a primeira avaliação citogenética dos 

efeitos do SE no ciclo mitótico foliar de plantas das castas TF e TN instaladas em campo, com 

e sem tratamento com caulino.  

 

4.3.1. Impacto na interfase 

O número médio de células interfásicas normais mais elevado foi observado em plantas 

tratadas com caulino. Este facto também foi evidenciado nas interações C × T × A e C × T × 

D, onde se verificou na maioria dos casos um número médio superior de interfases normais em 

plantas tratadas com caulino de ambas a castas, nos dois anos e nas várias datas de colheita.  

No ano de 2016, que foi mais quente e seco relativamente a 2017, houve um maior 

número médio de interfases irregulares. Três tipos de interfases irregulares foram detetados, 

nomeadamente, interfases com nucléolos com forma irregular, interfases binucleadas e 

interfases com micronucléolos, que foram observadas em ambas as castas, tratamentos, anos e 

datas de colheita.  

Das três anomalias, a ocorrência de interfases contendo nucléolos com formas 

irregulares foi a mais comum, principalmente no ano de 2016. Os nucléolos com formas 

irregulares podem resultar de fusão nucleolar (Hernandez-Verdun, 2011) ou desintegração 

nucleolar (Carvalho et al., 2018, 2019b). Irregularidades interfásicas semelhantes foram 

previamente descritas em videira e noutras espécies após exposição a salinidade, seca, elevada 

temperatura e/ou metais pesados (Nefic et al., 2013; Jiang et al., 2014; Pereira et al., 2014; 

Zhang et al., 2014; Pekol et al., 2016; Carvalho et al., 2018, 2019b).  

O nucléolo de diferentes espécies vegetais responde a vários stresses abióticos com 

alterações na sua área, número, composição, estrutura e/ou morfologia, as quais podem ser 

discriminadas em análises citogenéticas (Boulon et al., 2010; Zhang et al., 2014; Pekol et al., 

2016; Carvalho et al., 2019b).  
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Neste trabalho também se observaram células interfásicas binucleadas. As células 

binucleadas comportam-se como duas células mononucleares sendo independentes nos ciclos 

de divisão seguintes (Giménez-Albián et al., 1998). Este tipo de anomalia é comum em plantas 

expostas a metais pesados (Nefic et al., 2013) e já foi observado no mesófilo e na raiz de videira 

durante e após stress térmico (Carvalho et al., 2018, 2019a).  

Dado que as anomalias na interfase observadas neste trabalho foram comuns às 

anteriormente referidas para plantas das mesmas castas sob stress térmico, em condições 

controladas (Carvalho et al., 2018, 2019a), muito provavelmente de entre os fatores que 

interatuam no SE, a elevada temperatura seja a principal causa da ocorrência destas anomalias 

na interfase.  

 

4.3.2. Impacto na mitose 

Em situações de stress é normal verificar-se uma redução do crescimento da raiz e da 

planta devido à inibição da divisão celular que se traduz numa redução do IM durante ou após 

a exposição ao stress (Kitsios e Doonan, 2011; Emamverdian et al., 2015; Pekol et al., 2016; 

Reis et al., 2018). Porém, a exposição ao stress também pode induzir um aumento do IM, tal 

como observado em videiras da casta TN mantidas in vitro após indução de stress térmico 

extremo (1h a 42 ºC) (Carvalho et al., 2018). O IM pode variar com a espécie, casta e tipo de 

stress abiótico analisado. Contudo, deve-se ter em conta que no cálculo da percentagem do IM 

também são consideradas as células em divisão com anomalias ou irregulares cujo número 

aumenta sob stress. Desta forma, é mais fiável analisar a %CDA para a seleção de genótipos 

mais tolerantes a um determinado tipo de stress abiótico. 

Neste trabalho, os valores médios da percentagem de IM e de CDA diferiram 

significativamente entre as duas castas, tendo sido o maior valor médio para ambos os 

parâmetros detetado na casta TF. Estudos prévios baseados em diferentes abordagens 

consideraram a casta TN como sendo tolerante a vários stresses abióticos individuais ou 

combinados (Rocheta et al. 2014, 2016; Carvalho et al. 2015a, 2016, 2017a). Embora a casta 

TF se tenha revelado mais tolerante ao stress térmico induzido sob condições controladas 

(Carvalho et al., 2018, 2019a), no presente trabalho verificou-se que a casta TN parece ser mais 

tolerante ao SE e, que essa sua tolerância parece ter aumentado com o tratamento com caulino. 

Provavelmente a casta TF é mais tolerante à elevada temperatura enquanto a casta TN tolera a 
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combinação dos factores que induzem o SE, nomeadamente, a combinação de elevada 

temperatura, radiação UV-B e infravermelha e défice hídrico.  

Os valores médios de %CDA foram mais elevados após a aclimatação e os períodos de 

recuperação do que propriamente durante o stress térmico extremo (1h a 42 ºC) (Carvalho et 

al., 2018). Além disso, nenhuma das castas TF ou TN recuperaram completamente após o 

período de recuperação mais longo (24h a 25 ºC) que coincidiu com o final do delineamento 

SAR, uma vez que não atingiram os níveis basais das plantas controlo (Carvalho et al., 2018). 

Este resultado levou a ponderar sobre a capacidade de recuperação de plantas sob condições 

naturais extremas e diariamente expostas ao SE. 

A percentagem média de CDA foi significativamente maior (p < 0,05) em plantas 

tratadas com caulino, o que poderá resultar dos elevados valores médios de %CDA registados 

nas interações TF × caulino × 2016 (80,59%) e TN × caulino × 2016 (53,32%). Porém, 

independentemente da variedade ou tipo de tratamento, os valores médios de %CDA foram 

significativamente maiores (p < 0,05) no verão e no mês mais quente, isto é, em julho de 2016. 

Assim, a eficácia do caulino na mitigação do impacto do SE no ciclo celular foliar parece 

depender da casta e da temperatura do ano, bem como da interação destes e de outros fatores.   

As plantas, quando expostas a algum tipo de stress abiótico, desenvolvem mecanismos 

de defesa, como a interrupção do ciclo celular onde a mitose vai ser mais prolongada em relação 

às plantas não expostas a stress (Schuppler et al., 1998). Neste trabalho, para ambas as castas 

de videira, a maioria das células em divisão normais encontrava-se em profase, sugerindo uma 

paragem do ciclo celular nesta fase. Porém, o valor médio das células em divisão com 

irregularidades sugeriu que a paragem de ciclo terá ocorrido na metafase ou anafase.  

A interrupção do ciclo celular em profase foi anteriormente descrita em células do 

mesófilo e em células meristemáticas da raiz de plantas das mesmas castas crescidas in vitro e 

às quais foi induzido stress abiótico (Carvalho et al., 2018, 2019a), bem como em plantas de 

trigo expostas a diferentes stresses abióticos (Pekol et al., 2016; Reis et al., 2018).  

Pekol et al. (2016) detetaram que, quando comparadas ao controlo, as células das raízes 

do trigo expostas à seca, apresentaram paragem do ciclo em anafase – telofase, enquanto as 

células radiculares da mesma espécie expostas ao stress salino mostraram paragem de ciclo em 

profase. Desta forma, a interrupção do ciclo celular na mesma espécie pode ocorrer em 
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diferentes fases mitóticas, dependendo do tipo de stress a que a planta está exposta (Pekol et 

al., 2016).  

Relativamente ao stress térmico, foi relatado previamente que este pode causar a 

perturbação do fuso e distúrbios na polaridade, conduzindo a uma dinâmica cromossómica 

anormal e induzindo uma profase mais prolongada (Smertenko et al., 1997; Wahid et al., 2007; 

Necfic et al., 2013). A transição G2/M é bastante sensível a vários tipos de stresses, muitos dos 

quais não danificam o DNA. Contudo, quando as células são submetidas a fatores ambientais 

extremos, descondensam os cromossomas e retornam à fase G2, o que na maioria das vezes é 

um processo reversível, e a progressão mitótica é reiniciada após um período de adaptação da 

planta ou quando o stress é reduzido (Mikhailov e Rieder, 2002).  

 Nas interações C × T × 2016, C × T × julho de 2016 e C × T × agosto de 2016, a maioria 

das células em divisão irregulares apresentavam-se em metafase. Ao analisarmos as interações 

dentro de cada ano e data de colheita, em relação ao tratamento, verificamos que no geral, nas 

plantas tratadas com caulino, o número médio de células mitóticas irregulares em metafase e 

anafase foi maior que nas plantas controlo. O mesmo se verificou para o efeito de tratamento, 

em que se observou um aumento de células mitóticas irregulares em metafase e anafase nas 

plantas tratadas com caulino, e consequente diminuição de células em profase. Estes resultados 

evidenciam que apesar de se detetarem anomalias nas diferentes fases mitóticas, nas plantas 

tratadas com caulino o ciclo celular continuou a progredir. 

 Os stresses abióticos, nomeadamente o stress térmico, levam à acumulação de ROS, o 

que consequentemente induz danos no DNA, aumentando a probabilidade de ocorrência de 

anomalias cromossómicas (Smertenko et al., 1997; Wahid et al., 2007; Zhang et al., 2014).  

 As anomalias cromossómicas têm sido utilizadas para detetar possíveis danos genéticos 

causados por vários fatores ambientais (Grant, 1978). Desta forma, a análise citogenética 

permitiu detetar vários tipos de anomalias em todas as fases do ciclo celular mitótico em ambas 

as castas, tratamentos, anos e datas de colheita. As anomalias cromossómicas foram 

semelhantes às observadas em videira sob stress térmico (Carvalho et al., 2018, 2019a), bem 

como noutras espécies sob diferentes stresses abióticos (Zhang et al., 2014; Pekol et al., 2016; 

Reis et al., 2018; Carvalho et al., 2019b).  

 Neste trabalho, as células em divisão irregulares apresentaram com maior frequência 

cromatina com stickiness em todas as fases da mitose. Resultados semelhantes foram 
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encontrados em estudos prévios realizados por Pekol et al. (2016), Carvalho et al. (2018) e Reis 

et al. (2018). Este tipo de anomalia pode resultar de um aumento da contração e condensação 

da cromatina (Ahmed e Grant, 1972), despolimerização de DNA (Darlington, 1942) e 

dissolução parcial das nucleoproteínas (Kaufman, 1955) sendo considerada irreversível, 

podendo conduzir à morte celular (Zhang et al., 2014).  

 Segundo Levan (1938), as C-metafases provêm da inativação do fuso mitótico seguido 

de uma dispersão aleatória dos cromossomas condensados. Esta anomalia foi descrita por 

Zhang et al. (2014) após a exposição de plantas de Pinus massoniana a metais pesados, 

revelando que este tipo de stress interfere na polimerização e despolimerização dos 

microtúbulos. Nas plantas das castas usadas neste trabalho, também foi encontrada esta 

anomalia, confirmando que o stress térmico danifica os microtúbulos do fuso mitótico, e que 

danos na organização, densidade e integridade dos microtúbulos comprometem a divisão 

celular e a segregação cromossómica (Smertenko et al., 1997; Wahid et al., 2007). 

Consequentemente, a segregação cromossómica deficiente leva ao surgimento de células filhas 

com um número incorreto de cromossomas, causando instabilidade genómica bem como 

alterações genómicas com repercussões a curto e longo prazo (Santaguida e Amon, 2015). Este 

dano nos microtúbulos, que afeta a orientação cromossómica, explica a observação de 

metafases com distúrbio na orientação cromossómica e anafases unipolares e multipolares 

(Carvalho et al., 2018).  

 Além disso, as células metafásicas endorreduplicadas surgem da incorreta segregação 

cromossómica, ou pela perda ou atraso de cromossomas retardatários, originando anomalias 

cromossómicas numéricas (Necfic et al., 2013). Os cromossomas retardatários observados em 

metafase, anafase e telofase, podem resultar de um funcionamento inadequado do fuso mitótico 

resultando em atrasos na migração cromossómica (Carvalho et al., 2018).  

 As pontes de cromatina detetadas em anafase e telofase formam-se devido a fibras de 

cromatina que se juntam aos cromatídeos irmãos durante a metafase, mantendo-os unidos até à 

anafase ou telofase (Zhang et al., 2014). 
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5. Conclusões 

Globalmente, as abordagens citogenómicas desenvolvidas neste trabalho evidenciaram 

que as castas TF e TN toleram o SE que resulta da combinação de stress devido à falta de água, 

temperaturas elevadas e radiação solar excessiva, o que explica a sua grande adaptação à RDD. 

Porém, detetou-se uma tolerância diferencial ao SE entre as duas castas estudadas, 

particularmente nas amostras recolhidas durante o verão de 2016 que foi mais quente que o 

verão de 2017.  

Estudos anteriores baseados em diferentes abordagens consideraram a casta TN como 

tolerante à indução de stress hídrico, térmico e/ou devido à radiação solar excessiva. O presente 

estudo corroborou essa premissa. Embora a casta TF não esteja tão estudada a este nível, 

recentemente revelou ser tolerante ao stress térmico induzido. Contudo, em condições de 

cultivo em campo e sob SE, apresentou-se menos tolerante que a casta TN, mesmo após a 

aplicação de caulino. Assim, os resultados citogenómicos obtidos neste trabalho indicaram que 

a aplicação foliar de caulino foi mais eficaz na casta TN e nos meses de colheita do ano menos 

quente (2017). 

De um modo global, o caulino efetivamente reduziu a temperatura foliar em plantas de 

ambas as castas, permitindo a progressão do ciclo celular mas nem sempre reduziu a %CDA 

comparativamente às plantas controlo. As anomalias no ciclo celular mitótico foram mais 

evidentes na casta TF, nas plantas controlo, e no ano de 2016.  

Nas plantas tratadas com caulino observaram-se razões de expressão relativa do gene 

VvCYCA3, que promove a progressão do ciclo mitótico mais elevadas, bem como a regulação 

negativa significativa do gene VvICK5 que inibe as CDKs, bloqueando o ciclo celular.  

A aplicação foliar de caulino também induziu a regulação positiva de genes que 

codificam para a síntese de enzimas antioxidantes APX1, CAT e MDHAR, corroborando 

resultados de estudos bioquímicos e fisiológicos prévios que referiram que este tratamento em 

folhas de videira potenciava a atividade de enzimas antioxidantes, melhorando a capacidade 

antioxidante ou seja reduzindo o stress oxidativo, e minimizando os seus impactos negativos 

ao nível da fotossíntese e na qualidade do fruto. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura S1: Curvas de dissociação dos genes VAG (a), UBC (b), VvCYCA3 (c), VvICK5 (d), APX1 (e), 

CAT (f), MDHAR (g) e HSP17.9a (h). 

e 
f 

b 

c d 

a 

g 
h 



Anexos 
 

108 
 

 

Figura S2: Produtos de amplificação visualizados após eletroforese em gel de agarose 2% (p/v) no final 

de cada ensaio qPCR. Em cada gel foi depositado o marcador de peso molecular GeneRulerTM 100 bp 

DNA Ladder Plus (Thermo Fisher Scientific). 
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Anexo 2: Os resultados apresentados nesta dissertação de mestrado foram anteriormente 

apresentados nas XI Jornadas de Genética e Biotecnologia e I Jornadas Ibéricas de Genética y 

Biotecnologia. 
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