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Resumo 

Este trabalho descreve a morfoanatomia foliar de 11 cultivares de videira, cultivadas na 

Tapada da Ajuda, Lisboa. Estudaram-se as cultivares brancas ’Alvarinho’, ‘Arinto’, 

‘Encruzado’, ‘Macabeu’, ‘Moscatel Galego’, ‘Moscatel de Setúbal’ e ‘Viosinho’ e as tintas 

‘Cabernet Sauvignon’, ‘Touriga Nacional’, ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’. Determinou-se a área 

foliar, por digitalização, espessura da cutícula, da epiderme, do mesófilo total e dos 

parênquimas clorofilinos, por microscopia óptica (MO), tipo de estomas, comprimento e 

largura dos estomas, densidade estomática e tipo de indumento, por microscopia electrónica 

de varrimento (MEV). Verificaram-se diferenças significativas entre as cultivares brancas e 

entre as cultivares tintas em todos os parâmetros foliares estudados. Em geral, folhas com 

menor peso específico apresentavam parênquima clorofilino lacunoso mais espesso. Todas 

as cultivares apresentavam três tipos de estomas - situados ao mesmo nível, elevados e 

enterrados relativamente às células epidérmicas, com diferenças nas proporções relativas. 

Entre as cultivares brancas, o ‘Moscatel de Setúbal’ e ‘Moscatel Galego’ apresentaram a 

maior densidade estomática. Nas tintas, observaram-se diferenças na percentagem de 

estomas enterrados e elevados mas não na percentagem dos estomas situados ao mesmo 

nível das células epidérmicas. A ‘Trincadeira’ apresentou a maior área foliar unitária, a maior 

densidade estomática e a maior percentagem de estomas enterrados, com 38,1%. 

Palavras-Chave:  folha, mesófilo, estomas, indumento, cultivares, videira 
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Abstract 

This work describes the leaf morphoanatomy of 11 grapevine cultivars, grown at Tapada 

Ajuda, Lisbon. The white cultivars studied were ‘Alvarinho’, ‘Arinto’, ‘Encruzado’, ‘Macabeu’, 

‘Moscatel Galego’, ‘Moscatel de Setúbal’ and ‘Viosinho’. The red ones were ‘Cabernet 

Sauvignon’, ‘Syrah’, ‘Touriga Nacional’ and ‘Trindadeira’. The leaf area was determined by 

scanning and under Light Microscopy the thickness of the cuticule, epidermis, total 

mesophyll as well as palisade and spongy parenchyma. Under Scanning Electron 

Microscopy, stomata type, their length and width and density were observed, as the 

existence of indumentum. Significant differences were observed among the white and red 

cultivars for all the parameters studied. In general, leaves with lower specific weight showed 

ticker spongy parenchyma. In all cultivars, three types of stomata were observed – at the 

same level, raised above and sunken regarding the other epidermal cells, showing 

differences among their relative proportions. ‘Moscatel de Setúbal’ and ‘Moscatel Galego’ 

showed the highest stomata density value, for the white cultivars. Among the red ones, 

differences in the sunken and raised above stomata were observed, but not for the  same 

level stomata. ‘Trincadeira’ presented the highest value for the leaf area, the greater stomata 

density and the highest sunken stomata percentage, with 38.1%. 

 

Key-words:  leaf, mesophyll, stomata, indumentum, cultivars, grapevine 
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Extended Abstract 

The morphoanatomic characteristics of 11 grapevine cultivars (Vitis vinifera L. subsp. 

vinifera), seven white cultivars - ’Alvarinho’, ‘Arinto’, ‘Encruzado’, ‘Macabeu’, ‘Moscatel 

Galego’, ‘Moscatel de Setúbal’, ‘Viosinho’ - and four red ones - ‘Cabernet Sauvignon’, 

Touriga Nacional’, ‘Trincadeira’, ‘Syrah’) - grown in field conditions, were studied aiming to 

distinguish between them. 

The leaves were gathered from the Instituto Superior de Agronomia vineyards, in Lisbon, 

which were located at 38º42’27.522’’ N and 9º10’56.3’’ W at 62 m above sea. Soil is based 

on clay, poor on organic matter with a pH slightly basic. The climate is Mediterranean Csa, 

according to the Köppen-Geiger classification. 

The white cultivars were collected from an 8 years-old vineyard called ‘Vinha Nova’. This 

vineyard has drip irrigation and was South oriented, perpendicular to the contour lines.  

The red cultivars were harvested from another vineyard, at the same institution, called 

‘Almotivo’, which is 15 years-old. This vineyard also had drip irrigation and was South 

oriented, perpendicular to the contour lines.  

During 2013, 12 fully grown leaves from between the 8th and 9th node were harvested at 

veraison, per cultivar (during July).  

Five laminar sections were cut from the central part of each leaf, between the primary and 

second veins (L1 and L2). All measurements were done randomly under light microscopy 

(LM) and scanning electron microscopy (SEM), always in standardized situations and with 

same magnification. 

The analyzed parameters were those of leaf area, dry weigh, specific weight, mesophyll 

structure, epidermis, stomata and indumentum.  

The individual primary leaf area of the white genothypes revealed significant differences 

between all cultivars, with the highest value presented by ‘Arinto’ and the lowest by ‘Viosinho’ 

and “Alvarinho”, while ‘Encruzado’, ‘Macabeu’, ‘Moscatel Galego’ and ‘Moscatel Setúbal’ 

gave intermediate values. Significant differences were also detected on leaf specific dry 

weight which can be explained by the quite different mesophyll structure, namely spongy 

parenchyma thickness. ‘Arinto’ presented the lowest values for total thickness of the lamina, 

thickness of palisade and spongy parenchyma. ‘Viosinho’ and ‘Macabeu’ presented the 

highest values of spongy parenchyma thickness. The length and thickness of upper and 

lower epidermal cells of the cultivars were also significant different, ‘Moscatel Setúbal’ had 

the lowest values of those features. 
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As per the red cultivars, the highest value of leaf area belonged to ‘Trincadeira’ and the 

smallest to ‘Cabernet Sauvignon’. The lightest leaf was the one of ‘Touriga Nacional’ and the 

heaviest was the one of ‘Trincadeira’, nonetheless there were no significantly differences 

between the averages of the specific dry weight of the studied red cultivars. Results 

concerning the morphoanatomic characteristics showed that ‘Syrah’ had the thickest leaf as 

well as the thickest mesophyll. 

The stomata were located on the lower epidermis (hypostomactic leaves). Under SEM 

magnification three types of stomata were identified in all, white and red, studied genotypes: 

sunken, at the same level, and raised above the other epidermal cells. Significant differences 

were detected in all stomata features either in white or red cultivars. 

The white genotypes ‘Encruzado’, ‘Macabeu’, ‘Moscatel Galego’ and ‘Moscatel de Setúbal’ 

presented the highest values of stomata density and ’Alvarinho’, ‘Arinto’, and ‘Viosinho’ the 

lowest ones. The proportion of each type of stomata varied significantly also with the cultivar. 

‘Alvarinho’ showed the highest percentage of the raised-above stomata and ‘Viosinho’ the 

lowest values. The percentage of the same level stomata varied significantly between 40 and 

60% 

The length and width of the three types of stomata varied significantly within the white 

genotype and the size decreased from the raised to the sunken stomata. For example, the 

width and length of the sunken type was significantly smaller, compared to that of the raised 

above ones. 

Among the red cultivars, ‘Trincadeira’ presented the highest and significantly different values 

of stomata density. The three other red cultivars showed no significant differences between 

them. Concerning the three types of stomata, there was no significant differences in the 

percentage of the same level type stomata, proportion ranged from 40-50%, but ‘Trincadeira’ 

showed significant differences to the other cultivars since the genotype presented the lower 

value of the raised stomata (ca. 20%) and the higher value of the sunken ones (ca. 40%). 

‘Moscatel de Setúbal’ and ‘Viosinho’ showed just one type of trichoma, very short, thick and 

spine like. All the other cultivars showed both types of trichomes - the spine like ones  and 

the very long thin and curly ones. 

In seven of the eleven cultivars, pearl glands were seen on the upper epidermal cells. Their 

function on the leaves and exudates are not yet well known. Further studies are, therefore, 

needed.  
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In all cultivars (red and white) some idioblastic cells were seen, raphids and druses, inside 

the mesophyll cells. There were also seen, inside the upper epidermal cells, some sphere 

like structures, which probably are silica crystals.  

This work gave important data for the knowledge of the leaf morphoanatomy of the 11 

grapevine cultivars studied. All the genotypes have shown different characteristics at the leaf 

area, mesophyll structure, epidermal cells, stomata density, types of stomata and 

indumentum. 
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1. Introdução 
 

As folhas de videira são, desde há muito, conhecidas pelas suas diferentes características 

morfológicas, tácteis e de cor (Boso et al., 2011). É sabido que as plantas desenvolveram 

características funcionais e estruturais que lhes permitem sobreviver em ambientes 

desfavoráveis. Esta diversidade estrutural é tão grande quanto a biodiversidade dos taxa 

(Monteiro et al., 2013). Segundo Gómes-del-Campo et al. (2003; 2004), Koundouras et al. 

(2008) e Costa et al. (2012), as características fisiológicas e morfoanatómicas, tais como a 

conductância estomática e área foliar, respectivamente, alteram-se promovendo a 

adaptação das plantas à deficiência hídrica.  

As características micromorfológicas das videiras, como estomas (Denisov, 1970; Sievers, 

1971; Hegedüs, 1974; Pratt, 1974; Düring, 1980; Boso et al., 2011), tricomas (Hegedüs, 

1974; Pratt, 1974), mesófilo (Pratt, 1974; Patakas et al., 2003) e superfície foliar (Salem-

Fnayou et al., 2010; Boso et al., 2011), têm sido estudadas, ainda que poucas tenham sido 

utilizadas para identificação dos diferentes genótipos. Durante muitos anos os caracteres 

macromorfológicos foram a principal fonte de informação, tendo por isso um elevado valor 

nos estudos taxonómicos. Com a evolução tecnológica foi possível a observação de outros 

caracteres morfológicos, tendo-se estabelecido a distinção entre macromorfologia e 

micromorfologia. Dado que o valor taxonómico de um caracter é inversamente proporcional 

à sua plasticidade e os microcaracteres são menos plásticos do que os macrocaracteres, 

(Metcalfe & Chalk, 1979), os primeiros foram-se revestindo de cada vez mais importância. 

Cientes da importância que a morfoanatomia desempenha na adaptação das plantas a 

diferentes condições abióticas e bióticas, apresentam-se, agora, os resultados das 

características biométricas morfoanatómicas de onze cultivares de Vitis vinifera subsp. 

vinifera, sete brancas - ‘Alvarinho’, ‘Arinto’, ‘Encruzado’, ‘Macabeu’, ‘Moscatel Galego’, 

‘Moscatel de Setúbal’ e ‘Viosinho’ - e quatro tintas - ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Syrah’ ‘Touriga 

Nacional’ e ‘Trincadeira’ -, obtidos por recurso a microscopia óptica e electrónica de 

varrimento, com o objectivo de as carqacterizar e comparar quanto às referidas 

características micromorfológicas.  
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2. Estado actual dos conhecimentos 
 

Registos paleobotânicos parecem indicar que o género Vitis L. surgiu na era Terciária, mais 

precisamente no período Paleocénico. O mais antigo fóssil de videira conhecido é o de uma 

folha existente na Sorbonne, classificada como Vitis balbiana, ao qual foi atribuída a idade 

de 65 milhões de anos (Coelho et al., 2004).  

As evidências arqueológicas da domesticação da videira, no Oriente Próximo, Suméria e 

Egipto, remontam ao início da Idade do Bronze. A produção de vinho na Europa terá 

ocorrido há sensivelmente 6500 anos, provavelmente na Grécia. O vinho tem 

desempenhado um papel importante em várias religiões, desde os tempos antigos, ainda 

hoje mantendo um papel central em cerimónias religiosas cristãs e judaicas (Vergano, 

2006).  A cultura da vinha é, ainda hoje uma das principais culturas na zona Mediterrânica, 

particularmente em França, Espanha e Portugal. A nível mundial a cultura da vinha é o meio 

de subsistência de 50 milhões de indivíduos, espalhados por cerca de 8.000.000 hectares e 

produzindo cerca de 276.000 milhões de hectolitros de vinho (Osório, 2002). 

Muito se tem estudado sobre as videiras, desde sistemas de condução, fertilização, 

capacidade de resistência a seca e encharcamento, etc. No entanto, muitos aspectos 

relacionados com estes continuam na sombra do conhecimento, nomeadamente o diferente 

comportamento das várias castas quando em cultura, sujeitas a situações de stress 

ambiental, como térmico e hídrico. Estudos morfoanatomicos que permitam entender a real 

capacidade de adaptação das diferentes cultivares a condições ambientais adversas, bem 

como aos ataques de pragas e doenças, pouco têm sido desenvolvidos. Novos estudos 

nesta área que complementem o nosso conhecimento e ajudem a nossa intervenção nas 

culturas, ganham por isso particular importância. 

Em 2001, Terashima et al. ao constatarem que as folhas expostas ao sol eram mais 

espessas que as folhas sujeitas à sombra, estudaram a difusão de CO2 nas folhas. Muito 

embora o estudo não se tenha revelado conclusivo, aqueles autores sugeriram que a 

capacitância térmica por área foliar aumenta com a espessura da folha e que as folhas mais 

finas aquecem mais facilmente. Com o objectivo de verificar a capacidade de adaptação a 

condições de ‘stress’ por temperaturas elevadas, Salem-Fnayou et al. (2010) estudaram 

características anatómicas de folhas de duas cultivares de videira observando que folhas 

sujeitas a stress por calor eram mais espessas que as folhas da parcela testemunha. 
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Algumas características como, por exemplo, a espessura da cutícula e do mesofilo fornecem 

indicações quanto ao tipo de condições ambientais a que as plantas estão sujeitas e o seu 

conhecimento pode ser elucidativo quanto a essa capacidade de adaptação. O clima 

Mediterrânico caracteriza-se por uma forte sazonalidade, possuindo longos períodos de 

calor e seca, influenciando de forma significativa o crescimento, produtividade e qualidade 

dos frutos (Monteiro et al., 2013). 

Krostanova (1989) e Gabler et al. (2003) indicaram a existência de uma correlação positiva 

entre a susceptibilidade a doenças criptogâmicas e a espessura da epiderme, hipoderme, 

cutícula e teor em ceras epicuticulares. Boso et al. (2010) e Boso et al. (2011) sugerem que 

a susceptibilidade ao míldio das diferentes cultivares de videira está relacionada com as 

características macro e micro morfológicas das folhas. Os mesmos autores concluem que a 

densidade de tricomas não conduz automaticamente a uma maior  resistência, dado que as 

plantas glabras também podem apresentar resistência. Ainda de acordo com os mesmos 

autores, é provável que a estrutura da face exterior folha da planta hospedeira, 

especialmente a da cutícula possa ter um papel fundamental na aderência do esporângio e 

na anexação do zoósporo à volta dos estomas.  

De acordo com Krishna (2004), as plantas estão constantemente expostas a grandes 

variações de temperatura, tanto diurna como sazonalmente, necessitando de uma 

adaptação rápida às condições de ‘stress’. Os estomas regulam as trocas gasosas entre as 

folhas e a atmosfera, controlando assim a eficiência fotossintética do uso da água, ou seja o 

equilíbrio entre as perdas de água e a entrada de CO2 (Holland & Richardson, 2009), tendo 

um papel importante na adaptação ao meio e redução do ‘stress’.  

A adaptação da densidade estomática da videira em condições ventosas foi estudada por 

Gokbayrak et al. (2008), tendo estes autores concluído que as folhas viradas a norte e mais 

expostas ao vento tinham um maior índice estomático quando comparadas com as folhas 

expostas a sul e protegidas do vento. Constataram, igualmente, que diferentes secções das 

folhas apresentavam diferentes densidades estomáticas. 

Em 2003, Patakas et al. estudaram as características fisiológicas e anatómicas das folhas 

de três cultivares de videira, em condições de campo, com o objectivo de avaliarem a 

influência das relações entre a resistência do mesófilo à troca de CO2 e eficiência 

fotossintética, tendo concluído que as diferenças existentes na taxa fotossintética poderão 

ser atribuídas às diferenças entre a resistência à fase líquida de CO2 nas folhas.  
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Pratt (1974) apresentou uma revisão bibliográfica sobre a anatomia das estruturas 

vegetativas da videira (raiz, caule, folhas), verificando que a epiderme superior das folhas de 

videira não contém estomas. Esta autora referiu, ainda, a existência de três tipos de 

estomas quanto à sua inserção ao nível do tecido epidérmico - elevados, enterrados e ao 

mesmo nível das células epidérmicas envolventes.  

A densidade estomática, juntamente com a dimensão dos estomas têm sido estudadas em 

diferentes condições ambientais e/ou práticas culturais (Gokbayrak et al., 2008). Sabe-se 

que a densidade estomática pode variar em função do stress hídrico, crescimento 

vegetativo, altitude, humidade e outros factores edafo-climáticos (Gokbayrak et al., 2008). 

Também os compostos químicos sintetizados pelas raízes de plantas sujeitas a seca 

parecem actuar com sinais a longa distância para a indução do fecho estomático e/ou 

restringindo o crescimento foliar (Chaves et al., 2010) 

Alguns estudos centraram-se sobre as características morfoanatómicas das diversas 

cultivares de videira e a sua susceptibilidade a doenças, nomeadamente ao míldio (Gindro 

et al., 2003, Boso et al., 2010), não tendo sido observada nenhuma correlação entre o 

número de estomas e a susceptibilidade a esta doença. Boso et al. (2010) concluíram que a 

estrutura específica de cada estoma, concretamente a presença de uma célula adicional 

reniforme na junção da cavidade e a abertura estomática, pode funcionar como uma barreira 

aos zoósporos do míldio. (Boso et al., 2010). Os mesmos autores estudaram, também, por 

recurso a microscopia electrónica de varrimento, a variabilidade das características foliares 

das várias espécies e cultivares do género Vitis. 

Mais recentemente, Monteiro et al. (2013), estudaram, com recurso a microscopia óptica e 

electrónica de varrimento, diversos parâmetros da morfoanatomia foliar de quatro cultivares 

tintas de videira, entre os quais a área foliar, peso seco, peso específico, espessura do 

parênquima em paliçada, espessura do parênquima lacunoso, espessura das células 

epidérmicas superiores e inferiores e respectivas cutículas. Estudaram, igualmente, a 

densidade estomática, tipo de inserção de estomas seguindo a metodologia proposta por 

Pratt (1974), bem como o seu comprimento e largura, tendo concluído que as características 

que mais podem contribuir para a diferenciação entre cultivares são a densidade estomática, 

percentagem de cada tipo de estomas quanto à inserção, dimensão dos estomas e 

características do mesófilo como a espessura total e de cada tipo de parênquima. 

Em síntese, o estudo das características morfoanatomicas foliares das diversas cultivares 

de videira não tem sido, ao longo dos tempos, alvo de muita dedicação. Durante anos, 
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pouco foi feito nesta área, existindo poucos trabalhos com os quais se possa estabelecer um 

paralelo e cuja comparação permita tirar ilações. Não é, ainda, devidamente conhecida a 

importância destas características para a identificação de cultivares. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Material vegetal e condições de campo 

A colheita do material vegetal foi efectuada nas vinhas do Instituto Superior de Agronomia, 

Lisboa, localizadas a uma latitude de 38º42’27.522’’ N, longitude 9º10’56.3’’ W e a uma 

altitude de 62 m acima do nível do mar. O solo é argiloso, pobre em matéria orgânica e de 

pH ligeiramente alcalino, sendo o clima mediterrânico Csa (clima temperado, com chuvas de 

Inverno e Verão quente), de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger. 

3.1.1 Cultivares brancas: 

As cultivares brancas estudadas foram - ‘Alvarinho’, ‘Arinto’, ‘Encruzado’, ‘Macabeu’, 

‘Moscatel Galego’, ‘Moscatel de Setúbal’ e ‘Viosinho’ -, provenientes de uma parcela, 

denominada “Vinha Nova” (Fig. 1), com 8 anos de idade. A parcela está dotada de sistema 

de rega gota-a-gota, sendo orientada no sentido Norte-Sul, perpendicularmente às curvas 

de nível e com exposição a sul.  

As cultivares brancas estão conduzidas em monoplano vertical ascendente, com um 

compasso de 2,5 X 1,0 m, tendo sido enxertadas em distintos porta-enxertos. Assim, o 

porta-enxerto R110 encontra-se nas cultivares ‘Macabeu’ e ‘Moscatel Galego’, tendo sido as 

cultivares ‘Moscatel de Setúbal’, ‘Alvarinho’, ‘Viosinho’, ‘Encruzado’ e ‘Arinto’ enxertadas no 

porta-enxerto 1103 P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Vinha Nova, I.S.A. (Google Earth, 2014)  

M
a

ca
b

e
u

 

M
. 

G
a

le
g

o
 

M
. 

S
e

tú
b

a
l 

A
lv

a
ri

n
h

o
 

V
io

si
n

h
o

 

E
n

cr
u

za
d

o
 

A
ri

n
to

 E
n

cr
u

za
d

o
 

M
. 

S
e

tú
b

a
l 

M
a

ca
b

e
u

 



Morfoanatomia foliar de onze cultivares de videira (

 

Santos, A.C.R.F. 

 

Muito embora, em alguns casos, não existam grandes certezas, as 11 

originárias do sudoeste da Europa 

‘Alvarinho’ terá tido origem no norte de Portugal (Monção ou Melgaço) ou na Galiza. O 

‘Viosinho’ teve origem no Douro, presumidamente em Sabrosa, o ‘Encruzado’ na região do 

Dão (Viseu), o ‘Arinto’ e de acordo

Böhm et al., 2011), poderá ter origem na Estremadura (Bucelas) muito embora e de acordo 

com os mesmos autores, também possa ter sido introduzid

pelos Fenícios, Gregos e Romanos para Portugal (Douro), Espanha, França, Itália, 

Alemanha e Grécia, o ‘Moscatel de Setúbal’ terá origem em França e o ‘Macabeu’ em 

Espanha. 

Em 2013, foram colhidas 12 folhas adultas de cada 

o 9º nó, por ocasião do pintor (durante o mês de Julho).

 

3.1.2 Cultivares tintas: 

As folhas das cultivares tintas foram 

“Almotivo”, com 15 anos de idade

gota, orientada no sentido Norte

exposição a sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Vinha do Almotivo, I.S.A. (Google Earth, 
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As cultivares tintas estão conduzidas em três sistemas de condução para cada cultivar, 

Monoplano, Lira e Lys sendo o porta-enxerto o mesmo para todas, o 140 RU. O compasso 

no sistema de condução em Monoplano era de 2,5x1,2 m e nos outros dois sistemas de 

3,0x1,0m. As cultivares tintas estudadas foram a ‘Touriga Nacional’, ‘Trincadeira’, ‘Cabernet 

Sauvignon’ e ‘Syrah’.  

As cultivares tintas são originárias de Portugal e França: A ‘Touriga Nacional’ tem origem no 

Douro e na região do Dão e a ‘Trincadeira’ nas Beiras, apesar de actualmente ser cultivada 

essencialmente no Alentejo. O ‘Cabernet Sauvignon’ e o ‘Syrah’ são francesas (Böhm et al., 

2011). 

Em 2013, foram colhidas 12 folhas adultas de cada cultivar, tendo sido colhidas entre o 8º e 

o 9º nó, por ocasião do pintor (durante o mês de Julho). 

 

 

3.2 Análise Morfoanatómica 

Foram retiradas 5 secções laminares da parte central da folha, entre a primeira e a segunda 

nervuras (L1 e L2). Todas as medições e contagens relativas a características morfo 

anatómicas foram feitas ao acaso, em microscopia óptica (MO) e eletrónica de varrimento 

(MEV), sempre em situações padronizadas e com a mesma ampliação. Os protocolos que 

foram seguidos para preparação do material vegetal para Microscopia Óptica e Eletrónica de 

Varrimento encontram-se em anexo. 

 

3.2.1 Microscopia óptica (MO) 

Para a análise morfoanatómica, pequenos pedaços de folhas frescas de cada cultivar, foram 

fixados numa solução a 5% de glutaraldeído e tamponizadas com 0.1M de fosfato de sódio, 

a pH7, durante 4-h a 4ºC, de acordo com os procedimentos propostos por Hayat (1981).  

As amostras foram lavadas em água destilada e desidratadas, com concentrações 

crescentes de etanol e processadas usando micro-técnica de parafina (Ruzin, 1999). Foram 

laminadas secções transversais de 8 a 10 µm, com um micrótomo de Minot Leitz 1512 e 

observadas com ajuda de um microscópio óptico Nikon Labophot 2. 

As imagens foram capturadas com uma câmara Nikon FX-35 W, equipada com um 

adaptador automático Nikon PFX (Nikon ®). Embora algumas imagens não tenham ficado 
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com a qualidade que se pretendia, optou-se por apresentá-las, pois ainda assim auxiliam a 

visualização de alguns aspectos das células epidérmicas e do mesófilo. 

Os parâmetros anatómicos observados foram a espessura total da folha, a espessura do 

mesófilo, a espessura do parênquima em paliçada, espessura do parênquima lacunoso, 

espessura da epiderme superior e inferior e espessura da cutícula das epidermes superior e 

inferior.  

 

3.2.2 Microscopia electrónica de varrimento (MEV) 

Para a microscopia electrónica de varrimento, o material vegetal foi fixado e desidratado 

como descrito anteriormente e a ultra secagem efectuada pelo método do ponto-critico de 

CO2, com recurso a um aparelho Critical Point Polaron BioRad E3500. As amostras foram 

colocadas sobre pioneses (Fig. 3)  e com o auxílio de fita adesiva de dupla face para 

posterior revestimento a ouro num metalizador Jeol JFC-1200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Montagem das secções transversais do material vegetal, para posterior 

metalização e observação 

 

As observações efectuaram-se com recurso a um microscópio electrónico de varrimento 

(MEV) a 15 kV, Jeol JSM-5220 LV, equipado com um sistema de aquisição directa de 

imagens, as medições e imagens foram obtidas por um sistema informático de tratamento 

de imagem. 
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As imagens obtidas em MEV permitiram observar as características das páginas superior e 

inferior – tipo de indumento, ceras epicuticulares, densidade estomática, tipo de estoma e 

percentagem total para cada tipo, bem como o comprimento de largura de cada estoma. 

Para determinação do tipo de estomas, foi seguida a nomenclatura proposta por Pratt 

(1974), que considerou três tipos: elevados, ao mesmo nível e enterrados, relativamente às 

células epidérmicas. A densidade estomática foi determinada com base na área da 

microfotografia, contando todos os estomas existentes e determinando o número de 

estomas/mm2. A densidade de tricomas foi determinada por observação visual do conjunto 

de microfotografias de cada cultivar. 

 

3.3 Área foliar, Peso seco e Peso Especifico 

A área foliar foi determinada a partir da imagem das folhas digitalizadas com auxílio de um 

programa de tratamento de imagem, o Adobe Photoshop CS6 v.13.0 Extended Portable. 

Para determinação do peso seco, secaram-se as folhas em estufa a 50ºC, durante 48 horas, 

pesando depois cada uma delas. O peso especifico foi determinado dividindo o peso seco 

em miligramas pela área foliar em cm2. 

3.4 Análise de dados 

Todos os dados foram tratados com recurso a ANOVA a um factor, de acordo com os 

procedimentos do programa STATISTIX 9 (Analytical Software, USA) e as diferenças 

estatísticas entre as médias foram determinadas pelo teste LSD (P<0,05). 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Morfoanatomia foliar das cultivares brancas 

As características biométricas morfoanatómicas das sete cultivares brancas estudadas de 

Vitis vinifera subsp. vinifera, encontram-se registadas no Quadro 1 e a Fig. 4, evidencia as 

diferenças foliares entre cultivares. 

Nos parâmetros analisados, observaram-se diferenças altamente significativas entre 

algumas cultivares. Quanto à área foliar e peso seco das folhas, colhidas entre o 8º e o 9º 

nó, a cultivar ‘Arinto’ apresentou a folha maior e mais pesada, significativamente diferente de 

todas as outras, enquanto as cultivares ‘Viosinho’ e ‘Alvarinho’ apresentaram a folha mais 

pequena e mais leve. Com área foliar e peso seco intermédio e sem diferenças significativas 

entre si encontraram-se as restantes cultivares. Quanto ao peso específico das folhas, o 

valor significativamente mais alto foi registado na cultivar ‘Moscatel Galego’ e os valores 

significativamente mais baixos nas cultivares ‘Alvarinho’, ‘Arinto’ e ‘Viosinho’. As outras 

cultivares apresentaram valores intermédios e sem diferenças significativas diferentes entre 

eles (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Parâmetros morfoanatómicos das cultivares brancas de V. vinifera L. subsp. 
vinifera, ao pintor.  

Cultivares 

Parâmetros macromorfológicos 

Área foliar  
unitária  

(cm 2) 
 Peso seco  

(g)  Peso específico 
(mg cm -2) 

‘Alvarinho’ 129,8 (7,30) d 1, 3 (0,10) cd 5,2 (0,23) d 
‘Arinto’ 198,2 (12,53) a 2,1 (0,15) a 5,6 (0,31) d 
‘Encruzado’ 168,0 (8,05) b 1,6 (0,09) bc 9,4 (0,48) bc 
‘Macabeu’ 163,3 (10,96) bc 1,8 (0,14) ab 10,9 (0,52) ab 
‘Moscatel Galego’ 139,2 (5,14) cd 1,5 (0,06) bc 11,3 (0,75) a 
‘Moscatel Setúbal’ 167,6 (10,76) b 1,3 (0,11) cd 8,3 (0,95) c 
‘Viosinho’ 116,9 (9,37) d 1,2 (0,13) d 5,0 (0,28) d 
sig *** *** *** 
Em cada coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de LSD: sig – 
significância; *** - significativo para P<0,001 
Erro padrão da média entre parêntesis. 
 

No Quadro 2 apresentam-se os valores observados no que concerne às características 

morfoanatómicas da folha das sete cultivares brancas. As Fig. 5, 6 e 7 ilustram a estrutura 

anatómica foliar do mesófilo, em MO e MEV, respectivamente. 
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Figura 4 – Imagens de folhas adultas das cultivares em estudo: ‘Alvarinho’, ‘Arinto’,  

‘Encruzado’, ‘Macabeu’, Moscatel Galego’, ‘Moscatel de Setúbal’ e ‘Viosinho’ (barra 1 cm). 

 

Na espessura total da folha e do mesófilo destacaram-se três grupos de cultivares com 

diferenças altamente significativas entre elas. Os maiores valores de espessura total foram 

medidos nas cultivares ‘Alvarinho’, ‘Encruzado’, ‘Macabeu’, ‘Viosinho’, os valores 

intermédios observaram-se nas cultivares ‘Arinto’ e ‘Moscatel Galego’ e o menor na cultivar 

‘Moscatel Setúbal’. 

Verificaram-se também diferenças altamente significativas entre cultivares na espessura dos 

parênquimas clorofilinos. A cultivar ‘Encruzado’ apresentou o parênquima clorofilino em 

paliçada mais espesso e a cultivar ‘Moscatel Setúbal’ o de menor espessura, com cerca de 

metade da espessura observada no ‘Encruzado’, todas as outras cultivares apresentaram 

valores intermédios, sem diferenças significativas entre elas. Quanto ao parênquima 

clorofilino lacunoso, a maior espessura foi medida nas cultivares ‘Macabeu’ e ‘Viosinho’ e a 

menor no ‘Moscatel Setúbal’. 
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Quadro 2 – Características morfoanatómicas do mesófilo das cultivares brancas de Vitis vinifera L. subsp. vinifera, ao pintor. 

Cultivares 

Parâmetros Morfoanatómicos (a) 

Espessura 
total da 
lâmina  
(µm) 

Espessura 
total do 
mesófilo  

(µm) 

Espessura 
parênquima 
em paliçada 

(µm) 

Espessura do 
parênquima 

lacunoso 
(µm) 

Espessura da 
cutícula 
superior  

(µm) 

Espessura da 
cutícula 
inferior  

(µm) 

Espessura da 
epiderme 
superior  

(µm) 

Espessura da 
epiderme 
inferior  

(µm) 

‘Alvarinho’ 204,9 (11,50) a 172,1 (10,77) a 65,5 (3,93) bc 108,8 (7,05) ab 2,1 (0,10) c 2,4 (0,04) a 15,8 (0,93) bc 18,3 (0,68) bc 

‘Arinto’ 179,5 (4,34) b 142,4 (4,16) b 59,3 (2,38) c 82,1 (2,14) c 1,9 (0,11) c 2,3 (0,07) ab 15,8 (0,68) bc 19,5 (0,79) ab 

‘Encruzado’ 211,1 (3,61) a 184,1 (3,63) a 73,6 (1,98) a 99,4 (3,32) b 2,2 (0,08) bc 2,1 (0,10) b 17,1 (0,90) abc 16,6 (1,14) cd 

‘Macabeu’ 222,2 (3,60) a 185,7 (3,73) a 69,1 (2,07) ab 115,1 (2,99) a 2,5 (0,02) ab 2,5 (0,00) a 17,9 (1,05) ab 21,1 (1,34) a 

‘Moscatel Galego’ 185,2 (7,52) b 151,9 (7,66) b 52,6 (2,04) d 87,0 (5,76) c 1,9 (0,13) c 2,1 (0,10) b 15,4 (0,94) cd 15,4 (1,05) d 

‘Moscatel Setúbal’ 127,7 (4,25) c   89,7 (1,34) c 32,7 (0,74) e 62,8 (2,03) d 2,1 (0,10) c 2,1 (0,09) b 13,3 (0,62) d 12,2 (0,44) e 

‘Viosinho 217,4 (4,15) a 181,0 (3,72) a 59,93(1,82) c 120,3 (2,94) a 2,7 (0,19) a 2,4 (0,07) a 19,5 (0,66) a 18,2 (0,82) bc 

sig *** *** *** *** *** *** *** *** 
a Média de 22 amostras.  

Em cada coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de LSD: sig – significância; *** - significativo para P<0,001 

Erro padrão da média entre parêntesis. 
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Há bastante heterogeneidade quanto à organização das células do mesófilo, o mesmo já 

observado por Monteiro et al. (2013), Salem-Fnayou et al. (2010) e Boso et al. (2010) mas 

constata-se que a espessura do mesófilo e respectivos tipos de parênquima é variável com 

a cultivar o que se repercute no peso específico da folha.  

A maior espessura das células epidérmicas superiores foi observada na cultivar ‘Viosinho’, 

com 19,5 µm e a menor na ‘Moscatel Setúbal’, com 13,3 µm. Na espessura de epiderme 

inferior a cultivar ‘Moscatel Setúbal’ também apresentou o menor valor (12,2 µm)  e o maior 

foi registado na cultivar ‘Macabeu’ (21,1 µm). 

Na espessura da cutícula superior observam-se dois grupos, as cultivares ‘Viosinho’ e 

‘Macabeu’ com cutícula mais espessa e as restantes com valores muito semelhantes. 

Na cutícula da epiderme inferior, observaram-se também dois grupos, as cultivares 

Alvarinho’, ‘Macabeu’ e ‘Viosinho’ com espessuras significativamente superiores às 

restantes.  

Na Fig. 5, para além das características do mesófilo podem observar-se ainda as diferenças 

morfológicas da epiderme superior e inferior em cinco das cultivares brancas, 

designadamente o tamanho e espessura das células epidérmicas existente entre as 

cultivares brancas de V. vinifera subsp. vinifera estudadas. Verifica-se uma grande 

heterogeneidade entre células, o que está de acordo com as observações feitas por outros 

autores (Boso et al., 2011, Monteiro et al., 2013). 

A maioria das cultivares apresenta células da epiderme superior de formato rectangular ou 

ligeiramente poligonal, com mais ou menos estrias. Em maior ou menor quantidade, todas 

as cultivares revelam a presença de ceras epicuticulares. (Fig. 8, 9, 10 e11). 
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Fig. 5 – Corte transversal de folhas adultas de Vitis vinífera subsp. vinifera, observadas por  

MicroscÓptica (x400). A – ‘Alvarinho’ (barra=50 µm); B – ‘Arinto’ (barra 35 µm); C – 

‘Encruzado’ (barra 50 µm); D – ‘Macabeu’ (barra 35 µm). 
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Figura 6 – Corte transversal do limbo de uma 

folha adulta de Vitis vinifera

(MEV) A- ‘Alvarinho’; B 

‘Encruzado’; D - ‘Moscatel Setúbal’ e E 

‘Viosinho’. 1 – Cutícula superior; 2 

Epiderme superior; 3 – Parênquima clorofilino 

em paliçada; 4 – Parênquima clorofilino 

lacunoso; 5 – Epiderme inferior; 6 

inferior.  
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Corte transversal do limbo de uma 

Vitis vinifera subsp. vinifera 

‘Alvarinho’; B - ‘Arinto’; C – 

‘Moscatel Setúbal’ e E – 

Cutícula superior; 2 – 

Parênquima clorofilino 

Parênquima clorofilino 

Epiderme inferior; 6 – Cutícula 
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Fig. 7 – Corte transversal de 

folhas adultas de Vitis vinífera

subsp. vinifera (MO x400). A 

‘Moscatel Galego’ (barra 30 

µm) ; B – ‘Moscatel Setúbal’

(barra 25 µm); C – ‘Viosinho’

(barra 55 µm) .  

 

Figura 8 – Corte das células da 

epiderme superior na 

‘Moscatel de Setúbal’, 

evidenciando estruturas circulares 

no interior das

epidérmicas superiores, 

possivelmente cristais de sílica 

(MEVx750). 
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Corte transversal de 

Vitis vinífera 

x400). A – 

(barra 30 

‘Moscatel Setúbal’ 

‘Viosinho’ 

Corte das células da 

epiderme superior na cultivar 

‘Moscatel de Setúbal’, 

evidenciando estruturas circulares 

no interior das células 

epidérmicas superiores, 

possivelmente cristais de sílica 
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Figura 9 – Epiderme superior de folhas adultas de Vitis vinifera subsp. vinifera. A – 

‘Alvarinho’ (MEV x500); B – ‘Arinto’ (MEV x200); C – ‘Encruzado’ (MEV x750). 
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Figura  10 - 

Epiderme superior 

de folhas adultas 

de Vitis vinifera 

subsp. vinífera.  A 

– ‘Macabeu’ (MEV 

x500); B -  

‘Moscatel Galego’ 

(MEV x200); C – 

‘Moscatel de 

Setúbal’ (MEV 

x750). 
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Figura  11 - Epiderme superior de uma folha adulta de Vitis vinifera subsp. vinifera (MEV 

X750), cultivar  ‘Viosinho’, evidenciandoestrias e ceras epicuticulares. 

 

Em todas as cultivares brancas estudadas, os estomas encontram-se situados apenas na 

epiderme da página inferior das folhas (folhas hipoestomáticas), o que vem de encontro com 

ao observado por Gokbayrak et al. (2008), Boso et al. (2010) e Monteiro et al. (2013). 

No Quadro 3 apresentam-se os parâmetros relativos às características estomáticas das sete 

cultivares brancas. Observaram-se diferenças significativas entre cultivares em todas as 

características analisadas. A cultivar ‘Macabeu’ foi a que apresentou a maior densidade 

estomática (248,6 estomas/mm2) e a cultivar ‘Arinto’ (170,4 estomas/mm2) a menor. As 

outras cultivares apresentaram densidades estomáticas intermédias quer mais próximas da 

cultivar ‘Macabeu’ ou do ‘Arinto’. 

Quanto ao tipo de estomas observaram-se diferenças significativas entre as sete cultivares 

(Quadro 3). Constatou-se que os estomas inseridos ao mesmo nível das outras células 

epidérmicas eram predominantes em todas as cultivares, com valores entre os 40% 

(‘Macabeu’) e 60% (‘Moscatel de Setúbal’). A maior percentagem de estomas elevados foi 

registada no ‘Alvarinho’ (42,8%) significativamente diferente da do ‘Viosinho’ (21,5%). 

Quanto aos estomas enterrados, observaram-se diferenças entre o ‘Macabeu’ (31,5%), com 

a maior percentagem e o ‘Alvarinho’ (10,2%) com a menor. 

Boso et al. (2010 e 2011) estudaram a cultivar ‘Alvarinho’ mas não fizeram a distinção entre 

os diversos tipos de estomas, pelo que não é possível estabelecer com os resultados 

publicados por estes autores, um paralelo com os resultados ora obtidos, todavia referem 

que a cultivar ‘Blanco Legitimo’ apresentava estomas “stood out”.  
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Salienta-se que a distinção entre os três tipos de estoma é difícil, mesmo a uma ampliação 

de x750 (Figura 12 e 13). Já Monteiro et al. (2013), referem igualmente o mesmo tipo de 

dificuldade, afirmando que este tipo de distinção é impossível ser efectuada sob microscópio 

óptico. 

Boso et al (2011) referem que a densidade estomática está relacionada com a existência de 

tricomas (erectos ou helicoidais), sendo-lhe directamente inversa. Ora, os resultados obtidos 

no presente trabalho estão de acordo com esta afirmação dado que algumas cultivares com 

menor densidade estomática são as que têm maior densidade de tricomas, particularmente 

helicoidais (Quadros 3 e 6). Quanto à proporção de cada tipo de estoma, não existem 

diferenças significativas entre cultivares nos estomas ao nível das células epidérmicas. A 

densidade estomática observada por Boso et al. (2011) para a cultivar ‘Alvarinho’, foi inferior 

à observada neste trabalho, onde foi seguida a metodologia proposta por Monteiro et al. 

(2013).  

Figura 12 – Microfotografias de quatro cultivares de Vitis vinifera subsp. vinifera (MEV x 

750), mostrando os diversos tipos de estoma (setas). A – ‘Alvarinho’, estoma elevado; B – 

‘Arinto’, estoma enterrado; C – ‘Encruzado’, estoma enterrado; D – ‘Macabeu’, estoma ao 

nivel. 
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Quadro 3 – Características estomáticas das folhas das cultivares brancas de Vitis vinifera L. subsp. vinifera, ao pintor. 

Cultivares 

aDensidade 
aTipo de Estoma (% do total) Estomas elevados Estomas ao mesmo nível Estomas enterrados 

estomática 
(nº mm-2) Elevados 

Ao mesmo 
nível 

Enterrados 
Comprimento 

(µm) 
Largura 

(µm) 
Comprimento 

(µm) 
Largura 

(µm) 
Comprimento 

(µm) 
Largura 

(µm) 

‘Alvarinho’ 173,0 (16,25) c 42,8 (0,10) a 47,0 (0,11) bc 10,2 (0,06) b 31,9 (0,64) b 23,1 (0,52) bc 26,6 (0,80) 17,9 (0,67) b 24,4 (0,50) a 11,4 (0,61) cd 

‘Arinto’ 170,4 (12,59) c 33,0 (0,05) ab 45,9 (0,08) bc 21,1 (0,06) ab 30,5 (1,23) b 20,9 (0,75) cd 26,3 (0,93) 14,9 (0,05) c 21,9 (0,87) ab 12,2 (0,51) bc 

‘Encruzado’ 217,9 (22,21) ab 26,0 (0,05) ab 54,7 (0,09) b 19,4 (0,05) ab 33,4 (0,85) b 24,5 (1,04) bc 27,5 (0,85) 17,8 (1,02) b 17,8 (1,21) c 9,02 (0,73) d 

‘Macabeu’ 248,6(14,81) a 30,0 (0,03) ab 38,6 (0,05) d 31,5 (0,05) a 37,8 (1,45) ab 25,1 (1,13) b 28,3 (1,08) 18,5 (1,14) b 22,8 (0,67) ab 13,7 (0,68) b 

‘Moscatel Galego’ 220,6(14,74) ab 25,4 (0,05) b 60,7 (0,09) a 13,9 (0,08) b 37,3 (1,47) ab 31,0 (1,27) a 28,7 (0,79) 22,7 (0,84) a 24,1 (1,60) a 17,6 (0,89) a 

‘Moscatel Setúbal’ 231,1(13,18) ab 36,8 (0,05) ab 41,8 (0,04) bc 21,3 (0,05) ab 49,8 (16,41) a 30,2 (1,57) a 27,8(1,11) 18,6 (1,04) b 22,1 (1,54) ab 13,6 (1,08) bc 

‘Viosinho 200,6 (11,93) bc 21,5 (0,05) b 51,4 (0,06) b 27,1 (0,07) ab 30,4 (1,86) b 19,1 (1,84) d 26,3 (0,65) 16,2 (0,77) bc 20,2 (0,68) bc 11,6(0,89)bcd 

sig ** ** * ** ** *** ns *** ***  ***  

a Média de 22 amostras.  

Em cada coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de LSD: sig – significância; ns – não significativo; * - significativo para P<0,05; 

** - significativo para P<0,01; *** - significativo para P<0,01 
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Figura 13 – Microfotografias de três cultivares 

de Vitis vinifera subsp. vinifera (MEV x 750), 

mostrando os diversos tipos de estoma (seta). 

A – ‘Moscatel Galego’, estoma elevado; B – 

‘Moscatel Setúbal’, estoma enterrado; C – 

‘Viosinho’, estoma ao nível. 

 

 

O comprimento e largura dos estomas variaram com o tipo de estomas, apresentando os 

estomas elevados sempre um maior comprimento e maior largura, o que está de acordo com 

os resultados de Monteiro et al. (2013). Os estomas ao mesmo nível tinham dimensões 

intermédias e os estomas enterrados apresentaram sempre as menores dimensões (Quadro 

3). Contudo, em cada uma das cultivares, nem sempre um maior comprimento corresponde a 

uma maior largura do estoma. No comprimento e largura dos estomas elevados observaram-

se diferenças significativas entre as cultivares brancas estudadas. As cultivares ‘Moscatel 

Galego’ e ‘Moscatel de Setúbal’ apresentaram os estomas elevados simultaneamente mais 

compridos e mais largos, pelo contrário, a ‘Viosinho’ evidenciou este tipo de estomas com as 

menores dimensões. As outras cultivares apresentaram valores intermédios nas dimensões 

dos estomas enterrados (Quadro 3). Neste tipo de estomas, as cultivares ‘Encruzado’ e 

‘Viosinho’ apresentaram os estomas de menor dimensão, quer em comprimento quer em 

largura. Já o maior comprimento estomático foi observado no ‘Alvarinho’ e ‘Moscatel Galego’ 

e a maior largura no ‘Moscatel de Setúbal’. 
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Relativamente aos estomas situados ao nível das células epidérmicas não se observaram 

diferenças significativas entre as cultivares no comprimento mas na largura dos estomas, o 

valor mais alto observou-se no ‘Moscatel de Setúbal’ e o menor no ‘Arinto’. 

Monteiro et al. (2013) e Boso et al. (2011) concluíram não existir uma clara relação entre a 

área foliar e a dimensão dos estomas, o mesmo se observou neste estudo pois o ‘Arinto’, com 

a maior área foliar apresentou estomas com dimensões intermédias e o ‘Macabeu’ com área 

foliar intermédia apresentou os maiores estomas. 

Todas as cultivares brancas apresentaram indumento na epiderme inferior e foram 

observados nalgumas cultivares dois tipos de tricomas: i) pluricelulares, erectos ou 

ligeiramente curvados, pontiagudos; ii) provavelmente unicelulares, muito longos, helicoidais 

formando um emaranhado (Quadro 4. e Fig. 14 e 15). 

A maioria das cultivares apresentou os dois tipos de tricomas, embora as cultivares ‘Viosinho’ 

e ‘Moscatel de Setúbal’ apenas tenham apresentado tricomas erectos. O facto da ‘Alvarinho’ 

apresentar os dois tipos de tricomas: erectos e helicoidais(Fig. 16), vem contrariar os 

resultados de Loureiro et al. (1998), Boso et.al, (2010) e Martinez et al. (2005) que afirmaram 

que esta cultivar não possui tricomas erectos. 

A influência do indumento no desenvolvimento dos órgãos das plantas e o seu posterior papel 

em diversos aspectos da sua adaptação eco-fisiológica é bem conhecida (Theobal et al., 

1979), por exemplo como mecanismo de protecção ao excesso de incidência luminosa. 

Moreira (1993) também refere a função do indumento ao nível da diminuição da transpiração, 

pela formação de uma camada de ar entre os tricomas e a superfície da epiderme, ao nível da 

defesa contra ataques de insectos, bem como ao nível da atracção de animais polinizadores.  
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Figura 14  – Microfotografias de quatro cultivares brancas de 

‘Arinto’ (MEV x 200); B – ‘Macabeu’  (MEV x 100); C 

‘Viosinho’ (MEV x 75) 
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Microfotografias de quatro cultivares brancas de Vitis vinífera

‘Macabeu’  (MEV x 100); C – ‘Moscatel Galego’ (MEV x 200); D 
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Vitis vinífera subsp.vinifera. A – 

‘Moscatel Galego’ (MEV x 200); D – 
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 Figura 15 – Microfotografias 

brancas de Vitis vinifera subsp. 

– ‘Encruzado’ (MEV x 75); D –
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Microfotografias evidenciando o indumento de folhas adultas de  quatro 

subsp. vinifera. A – ‘Alvarinho’ (MEV x 50); B – ‘Arinto’ (MEV x 50); C 

– ‘Macabeu’ (MEV x100) 
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o indumento de folhas adultas de  quatro cultivars 

‘Arinto’ (MEV x 50); C 
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Figura  16  – Microfotografia da cultivar ‘Alvarinho’ (MEV x 50), mostrando a existências dos 

dois tipos de tricoma, erectos  (seta)e helicoidais. 

 

Em todas as cultivares, os tricomas erectos foram observados principalmente sobre as 

nervuras, muito embora não unicamente. A junção entre duas nervuras foi o local onde a 

densidade de tricomas se mostrou superior (Fig. 17). 

A cultivar ‘Alvarinho’ cultivada em Portugal e estudada neste trabalho é idêntica à cultivar 

‘Albariño’, mencionada nos trabalhos de diversos autores. Essa identidade foi demonstrada 

por Loureiro et al. (1998), no seu trabalho realizado com marcadores moleculares. 
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Quadro  4 – Morfologia celular, tipo e densidade de tricomas das cultivars brancas de Vitis vinifera subsp. vinifera, ao pintor 

Cultivar 

Morfologia celular Tricomas 
Densidade dos 

tricomas 
Observações 

Células da epiderme 
superior 

Células da epiderme 
inferior 

Erectos Helicoidais Erectos Helicoidais 

‘Alvarinho’ 
Pequenas, 
rectangular, regulares 

Pequenas, 
rectangular 
alongadas, iregulares 

Sim Sim Média Alta 
Existência de Glândulas 

perladas 

‘Arinto’ 
Pequenas, 
rectangular, regulares 

Pequenas, 
rectangular, regulares 

Sim Sim Alta Alta - 

‘Encruzado’ 
Longas, 
rectânculares, 
irregulares 

Longas, 
rectânculares, 
irregulares 

Sim Sim Baixa Alta - 

‘Macabeu’ 
Longas, 
rectânculares, 
irregulares 

Longas, 
rectangulares, 
irregulares 

Sim Sim Alta Baixa 
Existência de Glândulas 

perladas 

‘Moscatel Galego’ 
Longas, 
rectânculares, 
irregulares 

Longas, 
rectânculares, 
irregulares 

Sim Sim Média Baixa 
Pequenas esferas no interior 

das células epidérmicas 
superiores 

‘Moscatel Setúbal’ 
Longas, 
rectânculares, 
irregulares 

Longas, 
rectânculares, 
irregulares 

Sim Não Baixa - 

Existência de Glândulas 
perladas. Os tricomas 

erectos são de tamanho 
inferior aos das restantes 

cultivares Pequenas esferas 
na interior das células 

epidérmicas superiores. 

‘Viosinho’ 
Pequenas, 
rectangular, regulares 

Pequenas, 
rectangular, 
iregulares 

Sim Não Baixa - 
Existência de Glândulas 

perladas 
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Figura 17 – Microfotografias evidenciando o indumento de folhas adultas de 3 cultivares 

brancas de Vitis vinifera subsp. vinifera. A -  ‘Moscatel Galego’ (x 100); B – ‘Moscatel de 

Setúbal’ (x 200); C – ‘Viosinho’ (x 75) 
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4.2 Morfoanatomia foliar das cultivares tintas 
 

As características biométricas morfoanatómicas das quatro cultivares tintas estudadas de 

Vitis vinifera subsp. vinifera, encontram-se sumarizadas no Quadros 5. 

A área foliar, medida em folhas colhidas entre o 8º e o 9º nós, revela diferenças 

significativas entre as diversas cultivares (Fig. 18). O valor mais elevado foi verificado na 

cultivar ‘Trincadeira’ (174,9 cm2) e o menor no ‘Cabernet Sauvignon’ (123,2 cm2). 

Relativamente ao peso seco, o valor mais baixo foi observado em ‘Touriga Nacional’ (1,2 g) 

e o mais alto na ‘Trincadeira’ (1,7 g). Todavia não se observaram diferenças significativas 

entre cultivares no peso específico das folhas (Quadro 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Imagens de folhas das cultivares tintas de Vitis vinifera subsp. vinifera 

Estudadas (barra 1 cm).
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Quadro 5 – Características morfoanatómicas de quatro cultivares tintas de Vitis vinifera subsp. vinifera, ao pintor. 

Característica foliar  ‘Cabernet Sauvignon’  ‘Syrah’  ‘Touriga Nacional’  ‘Trincadeira’        sig.  

Parâmetros Macromorfológicos       

Área Foliar (cm2) 123,2 (9,67) c 163,9 (11,35) ab 137, (9,99) bc 174,9 (12,87) a ** 

Peso seco (g)  1,2 (0,13) bc 1,6 (0,15) ab 1,2 (0,15) c 1,7 (0,15) a ** 

Peso específico (PS/AF; mg cm-2) 11,2 (0,60) 10,6 (1,65) 9,4 (1,10) 10,6 (1,39) ns 

Características Micromorfoanatomicas (a)       

Espessura total da lâmina (µm) 188,8 (5,62) b 205,9 (7,51) a 162,1 (4,77) c 166,7 (1,96) c *** 

Espessura total do mesófilo 153,2 (5,80) b 171,4 (7,17) a 128,9 (3,70) c 125,2 (2,59) c *** 

Espessura parênquima em paliçada (µm) 61,1 (1,85) b 71,8 (3,38) a 48,5 (1,29) c 56,5 (1,79) b *** 

Espessura do parênquima lacunoso (µm) 91,9 (4,65) ab 98,7 (5,27) a 81,3 (3,23) b 68,8 (2,47) c *** 

Espessura da cutícula superior (µm) 2,5 (0,04) a 2,4 (0,03) a 2,2 (0,09) b 2,3 (0,04) ab ** 

Espessura da cutícula inferior (µm) 2,6 (0,16) a 2,2 (0,09) bc 2,5 (0,13) ab 1,9 (0,09) c *** 

Espessura da epiderme superior (µm) 18,3 (0,77) a 18,6 (0,60) a 15,4 (0,60) b 19,5 (0,70) a *** 

Espessura da epiderme inferior (µm) 18,3 (1,34) b 17,0 (0,62) b 18,3 (0,75) b 21,8 (0,78) a *** 

a Média de 22 amostras.  
Em cada linha, letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de LSD: sig – significância; ns – não significativo; ** - significativo para P<0,01; *** 
- significativo para P<0.001 
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Os resultados referentes às características micromorfoanatómicas indicam que a cultivar 

‘Syrah’ apresentou a maior espessura total da lâmina e do mesófilo, com 205,9 µm e 171,4 

µm, respectivamente. O limbo menos espesso observou-se na ‘Touriga Nacional’, com 

162,1 µm e a menor espessura do mesófilo foi medida na ‘Trincadeira’, com 125,2 µm 

(Quadro 5, Fig. 19, 20 e 21). No que concerne à espessura dos parênquimas clorofilinos 

verifica-se que estão em sintonia com os obtidos para a espessura total da lâmina, ou seja, 

o maior valor de parênquima clorofilino em paliçada observou-se na ‘Syrah’ (71,8 µm) e o 

menor na ‘Touriga Nacional’ (48,5 µm). Nas observações do parênquima clorofilino 

lacunoso, a maior espessura verificou-se também na cultivar ‘Syrah’ (98,7 µm ) e a menor 

na ‘Trincadeira’ ( 68,8 µm) (Quadro 5). 

Comparando os resultados obtidos nas cultivares ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Syrah’ e ‘Touriga 

Nacional’ com os de Monteiro et al. (2013), verifica-se que as características macro e 

microanatómicas (área foliar, espessura total da folha, peso seco, peso especifico, 

espessura do parênquima em paliçada e espessura do parênquima lacunoso) apresentaram 

valores diferentes. De facto, os valores correspondentes à área foliar medidos no presente 

trabalho, e para as três cultivares referidas, foram sempre inferiores aos dos referidos 

autores, o mesmo se passando com o peso seco. Relativamente ao peso específico, os 

resultados agora obtidos foram superiores aos de Monteiro et al. (2013). Nos restantes 

parâmetros, os valores observados no presente trabalho foram inferiores aos de Monteiro et 

al. (2013). Segundo Tomas et al., (2014), estes parâmetros variam, numa mesma cultivar, 

com o ‘stress’ hídrico, sendo nesta situação inferiores. Este facto pode justificar as 

diferenças encontradas entre os resultados apresentados neste trabalho e os obtidos por 

Monteiro et al. (2013), visto existirem diferenças climáticas entre os dois locais. Também a 

diferença de porta enxerto (SO4 no estudo de Monteiro et al. (2013) e 140 RU no presente 

trabalho) poderá justificar a diferença. Outra possível justificação poderá residir no clone 

mas não foi possível obter informações sobre este importante aspecto. 

Debruçando-nos sobre a cultivar ‘Cabernet Sauvignon’ e comparando os dados obtidos no 

presente trabalho com os obtidos por Tomás et al. (2014), verificamos que estes autores 

observaram valores mais próximos dos de Monteiro et al. (2013) nas parcelas testemunha, 

sendo a espessura total da folha, bem como a espessura do parênquima em paliçada e 

lacunoso, inferiores quando as plantas apresentam ‘stress’ hídrico. Estes resultados 

poderão ajudar a explicar as diferenças observadas nos valores obtidos para as cultivares 

‘Cabernet Sauvignon’, ‘Syrah’ e ‘Touriga Nacional’ no trabalho de Monteiro et al. (2013) e no 

presente trabalho. 
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Os valores obtidos pelos referidos autores são, na sua maioria, mais elevados que os 

observados no presente trabalho. Ora, o clima na Tapada da Ajuda é mais quente e seco, 

apesar da proximidade do mar, que em Torres Vedras, sendo o clima nesta zona 

caracterizado como Csb (clima temperado com Verão seco e suave) (IPMA, 2014).  

Há bastante heterogeneidade quanto à organização do mesófilo (Fig. 19), o mesmo já 

observado por Monteiro et al. (2013), Salem-Fnayou et al. (2010) e Boso et al. (2010). Todas 

as cultivares apresentaram células epidérmicas, tanto superiores como inferiores, de 

formato mais ou menos rectangular, sendo que nas cultivares ‘Cabernet Sauvignon’ e 

‘Trincadeira’ evidenciaram uma maior homogeneidade quando à sua dimensão. O 

parênquima em paliçada mostrou uma a duas camadas de ´células, sendo menos 

compactos nas cultivares ‘Syrah’ e ‘Touriga Nacional’, sendo mais espesso nas cultivares 

‘Cabernet Sauvignon’ e ‘Syrah’. O parênquima clorofilino lacunoso apresentou mais espaços 

intercelulares na cultivar ‘Touriga Nacional’. 

Figura 19 – Corte transversal de folhas adultas de Vitis vinifera subsp. vinifera, observadas 
sob Microscopia Óptica (x400). A – ‘Cabernet Sauvignon’, evidenciando um estoma ao nível 
das células epidérmicas (seta grande) e outro elevado (seta pequena); B – ‘Syrah’; C – 
‘Touriga Nacional’; D – ‘Trincadeira’ (barra 50 µm). 
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Nos parâmetros epidérmicos observaram-se diferenças significativas entre cultivares. A 

cutícula da epiderme, quer superior quer inferior, era mais espessa na cultivar ‘Cabernet 

Sauvignon’. Das quatro cultivares estudadas, a cutícula da epiderme superior mais fina foi 

observada na ‘Touriga Nacional’ enquanto a ‘Trincadeira’ apresentou a cutícula da epiderme 

inferior de menor espessura. Quanto à espessura das células epidérmicas, verificou-se que 

as células mais espessas, nas duas epidermes, eram as da ‘Trincadeira’, e ‘Touriga 

Nacional’ tinham as células da epiderme superior menos espessas e a ‘Syrah’ na epiderme 

inferior apresentou a menor espessura (Quadro 5).  

Figura 20 - A – Limbo de folha adulta (ct). A - ‘Cabernet Sauvignon’ (MEV X350); B – 

‘Touriga Nacional’ (MEV X100). 1 – Cuticula superior; 2 – Epiderme superior; 3 – 

Parênquima em paliçada; 4 – Parênquima clorofilino lacunoso; 5 – Epiderme inferior; 6 – 

Cuticula inferior. 

Figura 21 - A – Limbo de folha adulta (ct). A - ‘Trincadeira’ (MEV x75); B – ‘Syrah’ (MEV 

x350).  
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A Figura 22 mostra as diferenças morfológicas da epiderme superior, existente entre as 4 

cultivares de Vitis vinifera subsp. vinifera estudadas. Verifica-se uma grande 

heterogeneidade, o que está de acordo com as observações feitas por outros autores (Boso 

et al., 2011, Monteiro et al., 2013). A maioria das cultivares apresenta células de formato 

rectângular ou ligeiramente poligonal, com mais ou menos estrias, à excepção do ‘Cabernet 

Sauvignon’, cujas células epidérmicas se apresentam lisas. A cultivar ´Touriga Nacional’ foi 

a que apresentou as células epidérmicas superiores mais estriadas. Em maior ou menor 

quantidade, todas as cultivares revelaram a presença de ceras epicuticulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - 

Microfotografias da 

epiderme superior de 

folhas adultas de cada 

uma das 4 cultivares 

tintas de Vitis vinifera 

subsp. vinifera. A – 

‘Cabernet Sauvignon’ 

(x750); B – ‘Syrah’ 

(x750); C - ‘Touriga 

Nacional’ (x1000); D – 

‘Trincadeira’ (x200) 
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No Quadro 6 apresentam-se os diferentes parâmetros estomáticos. A maior densidade 

estomática foi observada na cultivar ‘Trincadeira’ (com 255,6 estomas/mm2) com valores 

significativamente diferentes das outras três cultivares, sem diferenças entre si. Como já foi 

dito, relativamente ao tipo de estomas, todas as cultivares apresentam os três tipos de 

estomas (ao nível das células epidérmicas, enterrados e elevados, relativamente a estas 

células).  

Vários estudos mostram que podem existir diferenças na densidade estomáticas em função 

das condições ambientais e práticas culturais (Gokbayrak et al., 2008, Sadras, et. al, 2012). 

Os mesmos autores formulam a hipótese de que os mesmos genótipos instalados em locais 

distintos sob condições de vento e sem vento, deverão evidenciar diferentes densidades 

estomáticas. Os actuais resultados sustentam esta teoria, sendo a densidade estomática 

das cultivares ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Syrah’ e ‘Touriga Nacional’ inferior à observada por 

Monteiro et al. (2013), que estudaram estas cultivares provenientes de uma zona muito mais 

sujeita a ventos fortes que a Tapada da Ajuda. 

Os estomas inseridos ao mesmo nível das outras células epidérmicas representam cerca de 

50% do total e sem diferenças estatísticas entre as cultivares estudadas. Quanto aos 

estomas elevados, a cultivar ‘Trincadeira’ apresentou a menor percentagem deste tipo de 

estomas, com 20,8%. Nos estomas enterrados foi a cultivar ‘Cabernet Sauvignon’ que 

apresentou a menor percentagem (11,7%) e a ‘Trincadeira’ a maior percentagem (38,1%).  

As outras duas cultivares apresentaram valores semelhantes sem diferenças entre eles 

(Quadro 6).  

A proporcionalidade de cada tipo de estoma é mantida nas cultivares ‘Syrah’, e ‘Touriga 

Nacional’ não o sendo no ‘Cabernet Sauvignon’, relativamente ao trabalho de Monteiro et al. 

(2013). 

Relativamente ao comprimento e largura de cada tipo de estoma constatou-se que os 

estomas de maiores dimensões são os elevados, os estomas inseridos ao mesmo nível têm 

dimensões intermédias e os enterrados apresentaram o menor comprimento e largura. Na 

comparação entre cultivares não se verificaram diferenças significativas no tamanho dos 

estomas elevados, nem nos estomas ao mesmo nível. Nos estomas enterrados a cultivar 

‘Trincadeira’ apresentou estomas com comprimento significativamente menor que a ‘Syrah’ 

(Quadro 6).  

Tanto o comprimento como a largura dos estomas elevados são superiores aos dos dois 

outros tipos de estoma (Fig. 23), o que está de acordo com os resultados de Monteiro et al. 

(2013) e Boso et al. (2010).  
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Monteiro et al. (2013) e Boso et al. (2011) concluíram não existir uma clara relação entre a 

espessura da folha e a dimensão dos estomas, sendo que os resultados do presente 

trabalho, com as quatro cultivares tintas, também apontam nesse sentido. 

 

Figura 23 – Microfotografia de quatro cultivares tintas de Vitis vinifera subsp. vinifera (x750), 

evidenciando os três tipos de estoma (seta). A – ‘Cabernet Sauvignon’, estoma elevado; B – 

‘Touriga Nacional’, estoma enterrado; C – ‘Trincadeira’, estoma ao nível; D – ‘Syrah’, estoma 

elevado. 

 

Todas as cultivares tintas apresentaram indumento na epiderme inferior, com dois tipos de 

tricomas: i) pluricelulares, eretos ou ligeiramente curvados, pontiagudos; ii) provavelmente 

unicelulares, muito longos, helicoidais formando um emaranhado. (Fig. 24, 25 e 26). O tipo 

de células epidérmicas, a existência e tipo de tricomas, bem como algumas observações 

específicas, encontram-se sumarizados no Quadro 7.  
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Quadro 6 - Características estomáticas das folhas das cultivares tintas de Vitis vinifera subsp. vinifera, ao pintor. 

Característica Foliar   ‘Cabernet Sauvignon  ‘Syrah  ‘Touriga Nacional’  ‘Trincadeira’  sig.  

aDensidade estomática (nº 

mm -2) 

 178,6 (12,80) b 192,6 (18,97) b 196,1 (11,94) b 255,6 (18,25) a ** 

aTipo de estoma 

 (% do total) 

Elevados 36,1 (0,04) a 27,2 (0,04) b 36,3 (0,07) a 20,8 (0,05) c ** 

Ao mesmo nível  52,2 (0,07)  47,6 (0,08)  40,7 (0,06)  41,1 (0,05)  ns 

Enterrados 11,7 (0,06) c 25,1 (0,06) b 23,0 (0,07) b 38,1(0,03) a ** 

       

Elevados (µm) 

Comprimento 37,4 (1,11)  39,9 (0,97)  45,4 (10,41)  37,3 (1,02)  ns 

Largura 
25,4 (0,78)  28,5 (2,19)  31,9 (8,92) 28,9 (2,24)  ns 

       

Ao  mesmo nível (µm) 

Comprimento 28,8 (0,65) 29,9 (0,87) 28,5 (0,70) 29,2 (1,03) ns 

Largura 
18,5 (0,70)  18,9 (0,89)  18,7 (0,87)  20,5 (0,88) ns 

       

Enterrados (µm) 

Comprimento 21,6 (0,87) ab 25,3 (1,85) a 24,6 (1,04) ab 21,4 (1,01) b ** 

Largura 
14,1 (0,92)  15,7 (1,40)  12,6 (0,79)  12,8 (0,97)  ns 

a Médias de 9 fotografias de MEV: x 750;  
Em cada linha, letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de LSD: sig – significância; ns – não significativo; ** - significativo para P<0,01; *** 
- significativo para P<0,001. 
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Quadro 7 – Morfologia celular epidérmica, tipo e densidade de tricomas das cultivares tintas de Vitis vinifera subsp. vinifera, ao pintor. 

Cultivar 

Morfologia celular Tricomas Densidade dos tricomas 

Observações 
Células da epiderme 
superior 

Células da epiderme 
inferior 

Erectos Helicoidais Erectos Helicoidais 

‘Cabernet 
Sauvignon’ 

Longas, 
rectangulares, 
irregulares 

Longas, retangulares, 
irregulares, finas 

Sim Sim Alta Alta - 

‘Syrah’ 
Longas, 
rectangulares, 
irregulares 

Longas, 
rectangulares, 
irregulares 

Sim Sim Alta Alta 
Existência de Glândulas 

perladas 

‘Touriga 
Nacional’ 

Longas, 
rectangulares, 
regulares 

Longas, 
rectangulares, 
regulares 

Sim Sim Alta Alta 
Existência de Glândulas 

perladas 

‘Trincadeira’ 
Longas, 
rectangulares, 
irregulares 

Longas, 
rectangulares, 
irregulares 

Sim Sim Alta Alta 
Existência de Glândulas 

perladas 
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Figura 24 – Microfotografias de duas cultivares tintas de Vitis vinifera subsp. vinifera, 

evidenciando os dois tipos de tricoma (erectos e helicoidais) A – ‘Cabernet Sauvignon’ (x 

35); B – ‘Touriga Nacional’ (x 100) 

 

Figura 25 - Microfotografias de duas cultivares tintas de Vitis vinifera subsp. vinifera, 

evidenciando os dois tipos de tricoma (erectos e helicoidais). A – ‘Syrah’ (x 75); B – 

‘Trincadeira’ (x 200). 
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À semelhança do verificado para as cultivares brancas, também nas tintas se verifica uma 

maior densidade de tricomas junto às nervuras (Figura 26). 

 

Figura 26 – Microfotografias duas cultivares de Vitis vinifera subsp. vinifera, evidenciando a 

densidade de tricomas junto das nervuras principais.  A – ‘Trincadeira’  (MEV x 50); B – 

‘Cabernet Sauvignon’ (MEV x 50).  

 

4.3 Tipos de estruturas secretoras  

4.3.1 Cristais de oxalato de cálcio e silica 
 

Nas observações de MO e de MEV foi possível identificar idioblastos, distribuídos ao longo 

das células do mesófilo, com dois tipos de cristais de oxalato de cálcio: ráfides (Fig. 27) e 

drusas (Fig. 19 e 28).  

 

  

 

 

 

Figura 27 – Corte 

transversal de uma folha 

adulta da cultivar ‘Touriga 

Nacional’, evidenciando 

ráfides no interior do 

vacúolo celular (seta) 

(MEVx500). 
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Figura 28 – Corte transversal do mesófilo de uma folha adulta de Vitis vinifera subsp. vinifera 

revelando a existência de drusas. A – ‘Cabernet Sauvignon’; B – Pormenor de drusa (MO 

x400) (barra 18 µm) 

 

Inclusões celulares características, especialmente distintos tipos de cristais de oxalato de 

cálcio e sílica, representam frequentemente caracteres taxonómicos importantes em plantas 

angiospérmicas (Prychid et al., 2003). Os mesmos autores observaram a presença de sílica 

na epiderme de vários géneros de plantas monocotiledóneas. 

Ekici & Done (2009) afirmam que é muito frequente a observação de cristais de oxalato de 

cálcio em plantas superiores e em fungos. Os mesmos autores também referem a existência 

particular de sílica de forma circular nas células da epiderme superior, encontrada 

principalmente em monocotiledóneas. De facto, em algumas cultivares, observaram-se 

algumas estruturas circulares, no interior das células da epiderme superior (Fig. 8 e 29), 

possivelmente cristais de sílica, muito embora não exista confirmação quanto à sua 

natureza. 
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Figura 29 – Corte transversal do mesófilo de folhas adultas (MO x 400), evidenciando 

estruturas circulares no interior das células epidérmicas (seta brancas). A – ‘Moscatel 

Galego’; B – ‘Moscatel de Setúbal’, onde também é possível a observação de ráfides (seta 

preta) (barra 12,5 µm) 

 

Os corpos de sílica “silica bodies” em partes lenhosas de plantas dicotiledóneas podem, por 

vezes, ser reorganizados nas suas formas mais frequentes (esférica ou rugosa), variando 

em tamanho, desde o muito pequeno ao grande, podendo inclusivamente apresentar um 

aspecto alongado (Carlquist, 2001). 

Kumari e Kumarasamy (2014) estudaram a presença de fitólitos (partículas amorfas de 

dióxido de sílica) em diversas plantas marinhas. De acordo com estes autores, a produção 

de fitólitos é abundante nas células epidérmicas das folhas e pecíolos, tanto em plantas 

monocotiledóneas como dicotiledóneas. A sílica entra pelo sistema radicular da planta, 

depositando-se, posteriormente, nas células.  

 

4.3.2 Glândulas perladas 
 

Em quatro cultivares brancas - ‘Alvarinho’, ‘Encruzado’, ‘Macabeu’ e ‘Viosinho’ - e três tintas 

- ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Touriga Nacional’ e ‘Syrah’ - verificou-se a existência de glândulas 

perladas (Fig. 30 e 31) na epiderme superior das folhas. Pouco se sabe sobre estas 
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glândulas, embora a sua existência tenha sido referida por Metcalfe & Chalk, (1950) e por 

Pratt (1974).  

As glândulas perladas são habitualmente estruturas esféricas com um pedúnculo, cujo 

interior consiste em longas células de formato poligonal, rodeadas por epiderme perfurada 

por estomas, mais tarde e quase sempre localizados diametralmente opostos ao pedúnculo 

da glândula. Periyanayagam et al. (2013), observaram estas glândulas na epiderme inferior 

de folhas de Vitis vinífera, cultivar ‘Angur’. As células destas glândulas são ricas em 

proteínas, óleos e açúcar (Periyanayagam, et al., 2013) (Fig. 32). De acordo com Paiva et al. 

(2009), as glândulas perladas estão relacionadas com o vigor vegetativo, sendo tanto maior 

o seu número quanto mais vigorosa for a planta, atraindo uma grande quantidade de 

formigas. 

Figura  30 – Microfotografias, mostrando vestígios de glândulas perladas, bem como locais 

de inserção das mesmas, presentes na epiderme superior de folhas adultas de cultivares 

brancas de videira.  A – ‘Alvarinho’ (MEX x500); B – ‘Encruzado’ (MEV x750); C – 

‘Macabeu’; D – ‘Viosinho’ (MEV x750). 
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Figura 31 – Microfotografias, mostrando 

vestígios de glândulas perladas, bem como 

locais de inserção das mesmas, presentes 

na epiderme superior de folhas adultas de 

cultivares tintas de videira. A - ‘Cabernet 

Sauvignon’ (x 750); B - ‘Syrah’ (x 500); C – 

‘Touriga Nacional’ (x 1000). 
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Figura 32 – Representação gráfica de uma glândula perlada e seus pormenores (Metcalf 
and Chalk, 1950, from Solereder, 1908) 
 

 

Estas glândulas podem observar-se em vários géneros de Vitaceae, sendo que 

habitualmente se localizam ao acaso, embora sejam mais frequentes em videiras vigorosas, 

sob condições de humidade elevada. Não há, no entanto, evidência de que estas glândulas 

produzam qualquer mucilagem (Wen et al., 2007). 
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5. Considerações finais e perspectivas futuras 
 

O presente trabalho fornece importantes dados sobre o conhecimento da morfoanatomia 

foliar das 11 cultivares de videira estudadas. O conhecimento da estrutura da epiderme e 

das células do mesófilo fornece importantes dados para a compreensão da adaptação das 

espécies ao meio. Todos os genótipos apresentaram características diferentes quanto à 

área foliar, espessura do mesófilo, células epidérmicas, densidade estomática, tipo de 

estomas e indumento.  

A cultivar ‘Alvarinho’ é uma das que apresenta maior espessura total da lâmina e também 

uma um parênquima lacunoso mais espesso. Por outro lado, é uma das cultivares com 

menor peso seco e específico, sendo uma das cultivares menos resistentes a doenças 

criptogâmicas. Paralelamente, a ‘Viosinho’ apresenta parâmetros semelhantes, apesar de 

ser mais resistente às doenças, concretamente ao míldio. Ambas as cultivares possuem 

densidades estomáticas mais baixas que as restantes, sendo que a ‘Alvarinho’ possui a 

maior percentagem de estomas elevados, relativamente às células epidérmicas 

circundantes, o que poderá justificar a sua maior susceptibilidade ao míldio.  

O indumento não evidencia influência na incidência de doenças, dado que a cultivar 

‘Alvarinho’ possui os dois tipos de tricomas, enquanto a ‘Viosinho’ apenas possui tricomas 

erectos e estes em baixa densidade. 

Relativamente às cultivares tintas, a ‘Trincadeira’, sendo uma das cultivares com maior área 

foliar, é também a que apresenta o peso seco mais elevado, mas uma das que apresenta 

menor espessura total da lâmina, justificada por um parênquima em paliçada de espessura 

intermédia e um dos lacunosos menos espessos, de entre todas as cultivares estudadas 

(brancas inclusivamente). A ‘Trincadeira’ é uma cultivar com resistência ao míldio, mas 

susceptível ao oídio. Esta cultivar apresenta as cutículas superior e inferior de menores 

dimensões, mas as células epidérmicas mais espessas, o que poderá ter influência na 

resistência ao míldio.  

Fazendo um paralelo entre as cultivares brancas e tintas, as primeiras tendem a apresentar 

folhas de maiores dimensões e menor peso específico, que poderá ser explicado por 

parênquimas lacunosos tendencialmente de maior espessura e parênquimas em paliçada 

menos espessos que nas cultivares tintas.  

Os dados obtidos, principalmente quando comparados com os observados por outros 

autores, não permitem tirar conclusões robustas. É necessário dar continuidade a este 
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trabalho, efectuar o mesmo tipo de estudo, observando os mesmos parâmetros, nas 

mesmas cultivares, sob as mesmas e noutras condições edafo-climáticas, a fim de aferir 

qual a influência do meio e genótipo nas características biométricas das diversas cultivares 

de Vitis vinifera subsp.vinifera e confirmar os resultados já obtidos. 

Somente com mais estudos, no mesmo e noutros locais, em anos de diferentes condições 

climatéricas, bem como com mais estudos das mesmas cultivares noutros ‘terroirs’ se vai 

poder concluir se os parâmetros morfoanatómicos permitem ou não a distinção entre 

cultivares, muito embora os resultados obtidos apontem para que esta seja possível.  

Os resultados apresentados podem, igualmente, ser de utilidade para o estabelecimento da 

relação causa-efeito entre as características morfoanatómicas e a susceptibilidade das 

diversas cultivares de videira às doenças criptogâmicas. 

Em trabalhos futuros seria de explorar a função e tipo de exsudados produzidos pelas 

glândulas perladas e em que fase do ciclo vegetativo se desprendem, uma vez que foi 

possível verificar a sua caducidade. Seria, igualmente, de analisar as estruturas encontradas 

no interior das células epidérmicas das cultivares ‘Moscatel Galego’ e ‘Moscatel de Setúbal’, 

para verificar de que tipo de estruturas se trata. 
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7. Anexos 
 

7.1. Protocolos 
 

7.1.1. Protocolo de preparação do material vegetal para MEV 

Fixação  

Solução de glutaraldeído a 3%, 3 horas a 4 0C; 

Lavagem em tampão fosfato de sódio 0,1 M, a pH 7.0, 24 horas a 4 0C; 

Lavagem em água destilada, 3x, 10 minutos cada.  

 

Desidratação  

Em soluções aquosas de concentrações ascendentes de etanol, 30%, 50%, 70% e 

100%, 30 a 60 minutos cada. 

 

Secagem  

Pelo método de ponto crítico do CO2, efectuada num aparelho Critical Point Polaron 

BioRad E3500. 

 

Metalização  

Montagem em suportes metálicos cobertos com fita adesiva dupla; 

Metalização por irradiação com ouro, num metalizador Jeol JFC-1200. 

 

Observação  

Observação num aparelho Jeol JSM-5220 LV, a 15 KV. 

Este aparelho possui um sistema digital de aquisição de imagem com saída de dados 

para computador.  
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7.1.2. Protocolo de inclusão de material vegetal em  parafina 

Diafanização  

      Passagem em TBA (álcool butílico terciário) (em estufa, a 45 0C, 2x, 1 h) 

      Nova passagem em TBA (sobre a estufa, a 45 - 60 0C, uma noite) 

 

Impregnação  

      1º banho em mistura parafina liquída - TBA (em estufa, a 45 - 60 0C, 4h) 

      2º banho em parafina liquída (em estufa, a 60 0C, 4h) 

 

Inclusão  

      Banho em parafina de inclusão liquída (em estufa a 60º C, 16 horas) 

      Colocação de parafina de inclusão liquída em moldes metálicos 

      Colocar e orientar o material no molde, ainda com a parafina de inclusão liquída 

      Deixar solidificar (polimerização) 

 

Cortes  

      Realizados num micrótomo de Minot, Leitz 1512, com uma espessura de 8 - 10 µm. 

 

7.1.3. Preparação de soluções 

7.1.3.1. Solução Tampão Fosfato (0,2 M) 

Solução A  

3,48 g Fosfato dibásico   (de Na ou K) 

100 ml água destilada 

Solução B 

2,72 g  Fosfato monobásico   (de Na ou K) 

100 ml água destilada 
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A Solução Tampão Fosfato é constituída por 2 soluções, A  e  B.  Depois de feitas, deve-se 

juntar 20 ml de Sol. A  a  80 ml de Sol. B . Manter no frigorífico.  

P.S. Pode-se fazer 100ml de sol A e 400 ml de Sol B, dando para fazer Soluções Tampão 

cinco vezes, sem ter de estar sempre a pesar. 

7.1.3.2. Glutaraldeído (5%) 

1) 20 ml de sol. de glut  a 25 %   

2)  juntar 30 ml de água destilada  

3) juntar 50 ml  de solução tampão fosfato 

Manter no frigorífico. 

 

 


