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Título da dissertação: Respostas de quatro populações de azinheira ao stress hídrico 

 
 
Resumo 
A azinheira é uma árvore de folha persistente bastante resistente a temperaturas elevadas e 

à intensa secura estival. Contudo, a sua sobrevivência depende fortemente do factor água, 

tornando relevante o estudo das suas respostas ao stress hídrico, num cenário onde se 

prevêm alterações climáticas que poderão comprometer a sustentabilidade destas árvores. 

Neste trabalho foram alvo de estudo quatro populações de azinheira, com proveniências 

distintas: uma croata (Biograd na Moru) e três nacionais (Bragança, Mora e Castro Marim). 

O objectivo proposto consistiu na avaliação de respostas fisiológicas e morfológicas das 

plantas ao stress hídrico e a sua comparação entre as diferentes proveniências. A nível da 

parte aérea observou-se a inibição do crescimento, a redução da condutância estomática, 

da fluorescência da clorofila a, dos teores de clorofilas e um aumento nos teores de 

proteínas solúveis, numa fase de stress hídrico moderado. A avaliação da biomassa 

radicular mostrou que o stress hídrico não inibiu o seu crescimento, ocorrendo mesmo uma 

tendência no investimento do crescimento radicular em detrimento da parte aérea. A 

recuperação mais eficiente deu-se nas plantas pertencentes às proveniências de Biograd na 

Moru e Bragança, que revelaram ser as plantas de menores dimensões e, como tal, menos 

exigentes em água. 
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Title: Responses of four populations of Holm oak to water stress 
 
Abstract 
Holm oak is an evergreen tree, quite resistant to high temperatures and intense summer 

drought. However, the survival of this tree depends heavily on the water factor, making the 

study of its responses to water stress relevant, within a scenario that predicts climate 

changes, which can hamper the sustainability of these trees. The content of this study 

focuses on four Holm oak populations, from different provenances: one Croatian (Biograd na 

Moru) and three Portuguese (Bragança, Mora and Castro Marim). The main goal of this work 

consisted on the assessment of physiologic and morphological responses of plants to water 

stress and its comparison between different provenances. At a shoot level, the main 

responses consisted on growth inhibition, reduction of stomatal conductance, chlorophyll a 

fluorescence, chlorophyll content and an increase of soluble protein content, in a stage of 

moderate water stress. The evaluation of root biomass showed that water stress had no 

influence on growth, indicating also a tendency for root growth investment over the aereal 

part. The plants from Biograd na Moru and Bragança were the ones that showed the most 

efficient recovery, mainly because they were the smallest plants, and thus, less demanding 

in water supply. 

 

Keywords: Holm oak, water stress, biomass, chlorophyll, fluorescence, proteins. 
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Extended abstract 
Holm oak is a tree with a relatively wide distribution due to its resistance to high temperature 

conditions (associated to very dry summers) and low temperatures. However, Holm oak’s 

sustainability depends heavily on the water factor. Thus, the study of Holm oak responses to 

water stress becomes relevant, within a scenario that predicts climate changes in the 

Mediterranean region (associated to soil degradation and increasing use of local water 

resources), since it may provide additional information that can be integrated in future 

management strategies of structures like the montados.  

 
The content of this study focuses on four Holm oak populations, from different provenances: 

one Croatian (Biograd na Moru) and three Portuguese (Bragança, Mora and Castro Marim). 

We considered that the native provenances (Quercus rotundifolia Lam) and the Croatian one 

(Quercus ilex L.) as two distinct species, based on morphological differences exhibited by 

these plants. Half of the plants were submited to total watering suspension and the main goal 

of this work consisted on the assessment of physiologic and morphological responses of the 

plants to water stress and its comparison between different provenances. 

 

The main response to water stress took place at a vegetative growth level, especially in 

plants from Mora e Castro Marim provenances. In these plants (that exhibited greater 

number of leaves and height) transpiration rate increased, and as such, there was a greater 

demand in water supply. The reduction of the aerial part was due to growth inhibition, lower 

production of new leaves and leave senescence (the latter more intense, after the recovery 

period). 

 

The analysis of dry root biomass showed that it was not affected with the characteristic 

intensity of the aerial part. We even verified a tendency for root growth investment on 

stressed plants, in Mora’s provenance. Water stress only had a negative effect on the root 

growth in plants from Castro Marim’s provenance. 

 

The values of stomata conductance decreased significantly with the reduction of leaf water 

content, and therefore, stomata closure was one of the first strategies observed, with the 

purpose for reduction of water loss by transpiration, in detriment of CO2 assimilation. With the 

increase of water stress, the most influent limitations became metabolic (non-stomata 

limitations). After the re-hydration period, only Castro Marim’s plants did not show full 

recovery of this parameter, suggesting that the damage caused in these plants might be 

irreversible or a necessity for a longer recovery period. 
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From the evaluation of chlorophyll a fluorescence we verified that it decreased in plants 

submitted to water stress, however the recovery of this parameter occurred in plants of all 

provenances, except for Castro Marim’ plants. 

 

The assessment of relative and total chlorophyll content revealed, in most cases, reductions 

of these parameters as a result from water stress effects. Nevertheless, the expeditious 

relative chlorophyll content method showed that in re-hydrated plants from Castro Marim 

provenance there was no recovery of this parameter, while the chlorophyll extractive method 

did not detect this difference. 

 

The soluble protein content suffered notorious changes only in the third week of watering 

suspension, period during which, we observed significantly higher values in stressed plants 

from Biograd na Moru e Bragança. The observed increases were possibly a result of an 

induced stimulus by water stress in protein synthesis, with probable functions of cellular 

protection. 
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1. Introdução 
1.1. Enquadramento do trabalho 
A azinheira é uma árvore que apresenta a capacidade de crescer e sobreviver em 

condições de maior aridez, pelo que será legítimo considerar-se que a sua área de 

distribuição e abundância sejam menos afectadas, num cenário onde se prevêm alterações 

climáticas na região Mediterrânica, nomeadamente ao nível do padrão de distribuição da 

precipitação e no aumento da frequência de extremos climáticos (Melhorado & Moreira, 

2007; Sousa et al., 2007). Contudo, as alterações climáticas referidas, associadas à 

degradação dos solos e crescente utilização dos recursos hídricos locais, poderão favorecer 

a mortalidade da azinheira, pondo em risco os produtos e serviços por ela fornecidos (David 

et al., 2002; David et al., 2005). Muito embora seja uma árvore que vegete onde muitas 

outras espécies não conseguem, a sua sustentabilidade depende essencialmente do factor 

água. Assim sendo, e apesar da sugestão de uma melhor adaptação a condições hídricas 

restrictivas, considerou-se relevante o estudo das respostas da azinheira ao stress hídrico, 

no sentido em que esse conhecimento poderá fornecer uma informação adicional a integrar 

em futuras estratégias de manutenção de estruturas, como os montados (Sousa et al., 

2007). 

 

1.2. Objectivos 

No âmbito deste trabalho procurou-se estudar os efeitos do stress hídrico em quatro 

populações de azinheira com regiões de proveniências distintas - três nacionais (Bragança, 

Mora e Castro Marim) e uma croata (Biograd na Moru) - através da avaliação das respostas 

exibidas pelas plantas. 

Podemos definir região de proveniência como “a área ou grupo de áreas com 

condições ecológicas suficientemente uniformes onde, para uma espécie ou subespécie, se 

encontram povoamentos ou bosquetes com características fenotípicas ou genéticas 

semelhantes, tendo em conta limites altitudinais, quando adequado” (DGF, 2003). 

Atendendo que espécies de distribuição relativamente alargada (como é o caso da 

azinheira) apresentam um elevado grau de diversidade genética, dentro e entre populações, 

estas possuem a capacidade de se adaptar a novas pressões de selecção, nomeadamente 

à pressão exercida pelas alterações climáticas. É assim que diferenças entre populações, 

relativamente às suas características adaptativas, são geralmente explicadas por factores 

como a sua localização geográfica e ambiental (Beaulieu & Rainville, 2005). Neste contexto, 

colocou-se a hipótese de haver diferenças nas respostas ao stress hídrico exibidas pelas 

plantas de diferentes regiões de proveniência, uma vez que a alteração dos factores 

evolutivos sobre estas populações poderão ter originado plantas com diferentes resistências 

à secura. 
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O objectivo proposto neste trabalho residiu na compreensão das respostas fisiológicas 

(normalmente ligadas à sobrevivência, crescimento e adaptação) e morfológicas exibidas 

pelas plantas de diferentes regiões de proveniência. Para o efeito, efectuou-se a avaliação 

do estado hídrico dos tecidos, das alterações no crescimento e distribuição de biomassa 

aérea e radicular, das alterações nas trocas gasosas (via condutância estomática), das 

alterações na eficiência fotoquímica (através da fluorescência da clorofila a) e das 

alterações nos teores preoteicos e de pigmentos clorofilinos. 
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2. Estado actual do conhecimento 
2.1. A azinheira 
A azinheira é uma árvore pertencente à família Fagaceae, subfamíla Quercoideae e ao 

subgénero Sclerophyllodris (Ceballos & Ruiz de la Torre, 2001). Embora exista alguma 

divergência relativamente à sistemática da azinheira, é possível identificar duas abordagens 

possíveis quanto à sua classificação botânica. Numa delas, aceita-se uma única espécie 

(Quercus ilex L., no sentido amplo) que se divide em duas “raças” geográficas ou 

subespécies: a Q. ilex ssp. ilex e a Q. ilex ssp. ballota (= Q. ilex ssp. rotundifolia). A 

abordagem taxonómica alternativa permite a separação em duas espécies distintas: a Q. 

ilex L. (que não é espontânea em Portugal) e a Q. rotundifolia Lam. Contudo, em zonas de 

contacto geográfico, a distinção entre duas espécies pode ser especialmente difícil (Capelo 

& Catry, 2007). 

De acordo com Capelo & Catry (2007), a azinheira distribui-se pela “bacia do 

Mediterrâneo, desde Portugal continental até à Grécia, na costa europeia e ilhas, e em 

Marrocos, Argélia e Tunísia, atingindo uma pequena área residual da Líbia, na costa 

africana”. Em Portugal é espontânea em quase todo o território nacional (Fabião, 1996).  

A Q. rotundifolia Lam. é uma árvore de clima tipicamente mediterrânico continental. 

Suporta temperaturas elevadas (associadas a uma secura estival intensa) e é bastante 

resistente ao frio. Pode ocupar regiões sujeitas a regimes de precipitação irregulares 

concentrados no Inverno, num intervalo que vai desde os 250 aos 1500 milímetros (Correia 

& Oliveira, 2002; Capelo & Catry, 2007). Desenvolve-se em qualquer tipo de solos (inclusivé 

em solos pobres e calcários) excepto em solos muito arenosos, pedregosos ou rochosos 

(Fabião, 1996; Correia & Oliveira, 2002; Capelo & Catry, 2007). Apresenta elevada 

intolerância ao ensombramento, pode subir até aos 1400 metros de altitude e 

excepcionalmente até aos 2000 metros (Fabião, 1996; Lousã & Fabião, 1998). Em termos 

de clima, a Q. ilex apresenta uma preferência claramente temperada ou sub-mediterrânica, 

vegetando sem dificuldades em locais de clima temperado e húmido com secura estival 

curta. Distribui-se essencialmente em zonas costeiras ou sub-costeiras, pode ocupar locais 

com 1000 metros de altitude e 1200 metros, excepcionalmente. Demonstra uma preferência 

por solos neutros a básicos (Lousã & Fabião, 1998; Capelo & Catry, 2007). 

A estrutura da árvore é constituída por uma copa ovóide ou arredondada, cujo porte 

não ultrapassa os 25-27 metros de altura (Ceballos & Ruiz de la Torre, 2001; Humphries & 

Sutton, 2005). As folhas são persistentes, com a página superior verde-escuro brilhante e a 

página inferior verde-apagada e com um indumento esbranquiçado. A Q. ilex L. apresenta 

uma folha lanceolada a oblongo-lanceolada, com margens inteiras a cerradas, raramente 

dentadas, com mais de oito pares de nervuras secundárias e um pecíolo curto. As folhas da 

Q. rotundifolia Lam. apresentam uma forma sub-orbicular a elíptica, cujas margens são 
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dentadas nas folhas juvenis contendo menos de oito pares de nervuras secundárias e com 

um pecíolo mais longo que o da Q. ilex L (Fabião, 1996; Lousã & Fabião, 1998). A bolota 

tem uma forma ovóide e é geralmente pedunculada, sendo doce na Q. rotundifolia Lam. e 

amarga na Q. ilex L. (Fabião, 1996; Lousã & Fabião, 1998; Humphries & Sutton, 2005). O 

sistema radicular é constituído por uma raíz mestra aprumada que, em poucos meses, pode 

atingir os 60-70 centímetros de profundidade. As raízes secundárias desenvolvem-se 

posteriormente e podem atingir grandes extensões, que muitas vezes excedem os limites da 

copa. Outra característica relevante consiste na possibilidade de as raízes superficiais 

poderem formar anastomoses com outras raízes da mesma árvore (Correia & Oliveira, 2002; 

David, 2002). 

 

2.2. Efeitos do stress hídrico nas plantas 

2.2.1. Aspectos gerais 
Segundo Kramer (1983), o conceito de stress, no âmbito da Biologia, pode ser descrito 

como um factor qualquer que disturbe o funcionamento normal de um organismo. Perante 

esta definição, aborda-se o stress hídrico como um factor que produz um défice hídrico 

interno na planta e cujo efeito tem início durante os períodos em que a perda de água por 

transpiração excede a sua absorção, criando situações em que o potencial hídrico e a 

turgescência nos tecidos vegetais são reduzidos, ao ponto de afectarem o funcionamento 

normal da planta. De acordo com Grime (2002), o stress hídrico também pode ser 

simplesmente definido como uma factor externo que limita a taxa de produção de matéria 

seca (biomassa) de toda, ou parte da vegetação. 

Outro aspecto a ter em conta diz respeito à intensidade e duração do episódio de 

stress hídrico, bem como a fase do ciclo de vida da planta. A acção moderada do stress 

hídrico despoleta nas plantas mecanismos metabólicos e/ou estruturais de regulação na 

perda e absorção de água. O principal objectivo destes mecanismos consiste na 

manutenção de teores hídrico nos tecidos dentro de limites que não alterem demasiado a 

capacidade e o rendimento quântico fotossintético. Se o stress hídrico se intensificar e esses 

limites forem ultrapassados, excedendo a capacidade adaptativa da planta, as 

consequências manifestam-se sob a forma de danos permanentes ou mesmo a morte 

(Yordanov et al., 2000). 

Em síntese, o efeito do stress hídrico nas plantas, a curto ou a longo prazo, conduz ao 

desenvolvimento de mecanismos de respostas que garantem a sobrevivência e adaptação a 

condições hídricas desfavoráveis. Segundo Chaves (1991) os principais efeitos do stress 

hídrico nas plantas manifestam-se ao nível do crescimento, no comportamento exibido pelos 

estomas, na fotossíntese (que pode ser afectada directa ou indirectamente pela 

desidratação) e nas diferentes interacções entre estes processos. Os efeitos do stress 
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hídrico e a classificação dos principais tipos de resposta das plantas serão descritos com 

maior detalhe nas seguintes alíneas. 

 

2.2.2. Efeitos do stress hídrico no crescimento das plantas 

O crescimento vegetativo das plantas é mais limitado por deficiências hídricas 

internas, do que pela acção de qualquer outro factor externo isolado (Kramer & Kozlowski, 

1960).  

Quando a taxa de transpiração excede a de absorção, as células sofrem uma 

desidratação progressiva que é acompanhada pela redução do potencial hídrico e do 

volume de água necessário à expansão das paredes celulares (Meyer et al., 1973; Kramer & 

Boyer, 1995). Existem evidências de que a expansão celular é um processo altamente 

dependente da turgescência e muito mais sensível à desidratação que os processos de 

divisão ou diferenciação celular (Kramer & Kozlowski, 1960). De acordo com Hsiao & 

Acevedo (1974), a expansão celular pode ser descrita pela seguinte equação: 

GR = Eg (Ψp – Ψp,th) 

Nesta equação GR corresponde à taxa de crescimento, Eg é o coeficiente que designa 

a expansibilidade da célula, Ψp é o potencial de turgescência e Ψp,th é a pressão máxima, 

abaixo da qual o crescimento cessa. Atendendo à expressão, é visível que um decréscimo 

na turgescência provoca reduções na taxa de crescimento. 

A possibilidade de as raízes continuarem o processo de alongamento, em condições 

de potenciais hídricos que inibem por completo o crescimento da parte aérea, constitui uma 

das características mais importantes da resposta do sistema radicular à desidratação do 

solo (Sharp et al., 2004). Nesta situação, o ajustamento osmótico (ou a acumulação de 

solutos) é um processo que pode ser rapidamente activado nas raízes, de forma a 

proporcionar a recuperação parcial da turgescência e o estabelecimento de um novo 

gradiente do potencial hídrico (Hsiao & Xu, 2000). Adicionalmente, baixos potenciais 

hídricos também parecem promover um adelgaçamento nas raízes e esta alteração 

morfológica poderá facultar uma utilização mais eficiente e concentrada dos recursos 

disponíveis (Sharp et al., 2004).  

Outra alteração frequente, em situações de stress hídrico, reside no ajustamento do 

padrão de distribuição de fotoassimilados, com o aumento do seu investimento no 

crescimento activo das raízes. Este crescimento preferencial das raízes reflecte-se no 

acréscimo da razão raiz / parte aérea (Taiz & Zeiger, 1998; Fitter & Hay, 2002). 

O crescimento da parte aérea é mais sensível ao stress hídrico do que o crescimento 

radicular (Sharp & Davies, 1989). Nas folhas, o stress hídrico inibe a expansão celular, uma 

vez que nelas o ajustamento osmótico se processa mais lentamente e o valor de Eg não 
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aumenta muito ou diminui. Em última análise, reduções a nível da expansão foliar resultam 

em menores áreas foliares (Hsiao & Xu, 2000). 

Por outro lado, o stress hídrico parece não limitar apenas o tamanho de folhas 

individuais, mas também o número de folhas, quer através da redução de produção de 

novas folhas, quer pelo processo de senescência foliar (Taiz & Zieger, 1998; Chaves et al., 

2003). A redução da área foliar traduz-se numa menor superfície disponível para as perdas 

de água por transpiração, e como tal, pode considerar-se como uma defesa contra o stress 

hídrico (Taiz & Zieger, 1998). A aceleração da senescência foliar dá-se preferencialmente 

em folhas mais velhas e é resultante do aumento da degradação proteica, por acção de 

proteases sintetizadas nestas condições. O processo de senescência foliar também permite 

à planta efectuar uma re-distribuição de nutrientes armazenados em folhas mais velhas para 

zonas activas de crescimento (Chaves et al., 2003). 

 

2.2.3. Efeitos do stress hídrico no comportamento dos estomas 
Os estomas ocupam uma posição central nas trocas gasosas das plantas, uma vez 

que regulam as perdas de água por transpiração e a fixação de CO2 destinado à 

fotossíntese (Jones, 1998). 

O processo de abertura e fecho dos estomas resulta da interacção entre: mecanismos 

que controlam as alterações na turgescência das células-guarda; da intervenção de energia 

metabólica; de alterações na permeabilidade das membranas; e da regulação hormonal. A 

complexidade do processo de fecho e abertura estomática é bastante elevada, uma vez que 

envolve a acção coordenada de vários factores de natureza ambiental (tais como, a 

humidade atmosférica e do solo, a intensidade da luz e a concentração de CO2) e de 

factores internos, que se prendem com o estado hídrico dos tecidos e com a regulação a 

nível hormonal (Kramer & Boyer, 1995; Chaves et al., 2003).  

O fecho estomático pode ser considerado como uma das primeira linhas de defesa 

face ao stress hídrico, respondendo ao declínio da turgescência foliar e/ou ao potencial 

hídrico. Não obstante, os estomas também podem fechar antes da ocorrência de reduções 

no potencial hídrico foliar (Fitter & Hay, 2002; Yordanov et al., 2003). Neste sentido, parece 

que a resposta estomática está mais ligada à humidade do solo, que induz raízes 

desidratadas a produzirem sinais químicos a serem transmitidos à parte aérea (Chaves et 

al., 2002). Este tipo de resposta rápida envolve a regulação coordenada por hormonas tais 

como, o ABA (ácido abscísico), o etileno e as giberlinas (que promovem o fecho dos 

estomas) e as citocininas (que induzem a abertura estomática). Sintetizando, o fecho 

estomático (em conjunto com a inibição do crescimento foliar) protege as plantas de perdas 

de água, evitando a desidratação dos tecidos e a cavitação do xilema, fenómenos estes que 

podem comprometer a sobrevivência das plantas (Wright, 1977; Wilkinson & Davies, 2002; 
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Chaves et al., 2003). Após o fecho estomático ocorre uma diminuição do CO2 no mesófilo 

(Ci) e a redução da eficiência do uso da luz associada pode induzir, a longo prazo, a 

regulações da maquinaria fotossintética, no sentido de promover uma adequação ao 

carbono disponível (Chaves et al., 2002). 

A resistência estomática (rs) é um parâmetro descritor das trocas gasosas nas plantas 

capaz de indicar indirectamente o estado hídrico dos tecidos e este, por sua vez, reflecte a 

intensidade do processo de transpiração (David, 2002). A resistência estomática pode, no 

entanto, ser convertida em condutância estomática (gs), se considerarmos que gs é o inverso 

da rs (Melhorado & Moreira, 2007). Segundo Lawlor (2002), uma redução no teor relativo em 

água (TRA) foliar provoca um decréscimo gradual da condutância estomática, uma vez que 

a planta dispõe de menos água para transpirar. Paralelamente às indicações indirectas 

sobre o estado hídrico dos tecidos vegetais, alterações na condutância estomática também 

parecem estar correlacionadas com modificações na capacidade fotossintética do mesófilo 

em fixar CO2 (Wong et aI., 1979; Von Caemmerer & Farquhar, 1981). 

 

2.2.4. Efeitos do stress hídrico na fotossíntese 
Fixação fotossintética de carbono 
Existem duas vias principais, através das quais se pode dar a redução da taxa de 

fotossíntese (A), por acção do stress hídrico: via redução da condutância estomática 

(factores estomáticos) ou através de vias metabólicas (factores não estomáticos) que inibem 

o potencial fotossintético (Apot) (Chaves, 1991; Lawlor & Tezara, 2009). 
Lawlor (2002) propõe dois tipos de resposta da fotossíntese ao stress hídrico (Tipo I e 

Tipo II), cuja distinção reside no TRA foliar, abaixo do qual surgem os efeitos não-

estomáticos ou metabólicos. Numa resposta do Tipo I, o Apot, medido em concentrações 

saturantes de CO2, não é afectado por reduções de TRA entre os 100-75%. Contudo, para 

valores inferiores a 75%, o Apot é inibido progressivamente e menos estimulado por elevadas 

concentrações de CO2. Numa resposta do Tipo II, dá-se uma redução progressiva do Apot e 

da estimulação da A por elevadas concentrações de CO2, à medida que o TRA diminui. 

Generalizando, podemos dizer que, perante um episódio de stress moderado a 

redução na taxa fotossintética é maioritariamente resultante do decréscimo da condutância 

estomática e consequente redução da concentração interna de CO2 (Ci) no mesófilo. Neste 

caso, se as condições hídricas favoráveis forem restabelecidas, a planta pode recuperar 

facilmente. Contudo, em casos onde o stress hídrico é mais acentuado, a planta pode levar 

vários dias a recuperar e em situações extremas podem mesmo ocorrer danos irreversíveis 

no aparelho fotossintético, sugerindo que a inibição metabólica do mesófilo se torna 

predominante (Teixeira & Ricardo, 1983; Taiz & Zieger, 1998; Tezara et al., 1999). 
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Embora pareça haver alguma controvérsia quanto à importância relativa de cada via, 

parece aceitável considerar que a limitação da fotossíntese, face ao stress hídrico, resulta 

de uma acção combinada entre componentes estomáticos e não-estomáticos (Flexas & 

Medrano, 2002; Hsiao & Acevedo, 1974). 

 

Eficiência do processo fotoquímico  
A medição da fluorescência emitida pela clorofila a é considerada um método 

disponível para a investigação nas áreas de Fisiologia Vegetal e Ecofisiologia por fornecer 

informação sobre o processo fotossintético, nomeadamente na averiguação de alterações 

na eficiência fotoquímica do PSII (Fotossistema II) e da extensão de danos provocados pelo 

stress hídrico no aparelho fotossintético (Havaux & Lannoye, 1983; Maxwell & Johnson, 

2000; Flexas et al., 2002).  

O princípio de emissão de fluorescência pela clorofila a baseia-se na possibilidade de 

a energia luminosa absorvida por estas moléculas poder percorrer três caminhos possíveis, 

que competem uns com os outros: a luz poderá ser utilizada para conduzir a fotossíntese 

(processo fotoquímico); o excesso de energia poderá ser dissipado sob forma de calor; ou 

poderá ocorrer reemissão do excesso de luz sob a forma de fluorescência, proveniente do 

centro de reacção PSII (Havaux & Lannoye, 1983; Maxwell & Johnson, 2000). 

O processo subjacente ao aumento do rendimento da fluorescência da clorofila a 

(responsável pela emissão de fluorescência do PSII) consiste na redução de moléculas de 

quinona (QA e QB) que funcionam como aceitadores de electrões na via fotossintética. 

Quando QA recebe um electrão não pode aceitar outro, enquanto o electrão recebido não 

passar para o transportador QB a jusante. Isto significa que durante esse período de tempo o 

centro de reacção está fechado ou saturado. A presença de uma porção de centros de 

reacções fechados conduzem a uma redução global na eficiência fotoquímica e a um 

subsequente aumento no rendimento da fluorescência (Havaux & Lannoye, 1983; Maxwell & 

Johnson, 2000). 

Um dos parâmetros de fluorescência da clorofila a frequentemente usados para medir 

a eficiência do processo fotoquímico é o Quantum Yield (QY) ou Rendimento Quântico do 

PSII. Este parâmetro é equivalente à razão FV / FM em folhas adaptadas ao escuro, sendo 

que Fv corresponde à fluorescência variável máxima do PSII (ou a eficiência quântica de 

centros abertos de PSII) e FM representa o rendimento quântico máximo de fluorescência 

(Photon Systems Instruments, 2009). Valores da razão FV / FM, para folhas adaptadas ao 

escuro, reflectem a eficiência quântica potencial do PSII, encontrando-se os valores óptimos 

de plantas em boas condições hídricas na ordem dos 0.83-0.85. À medida que a intensidade 

do stress aumenta estes valores descem ligeiramente para a ordem dos 0.700-0.750. Numa 

fase de stress hídrico acentuado os valores podem sofrer uma redução acentuada que 
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chega à ordem dos 0.100-0.250, reflectindo danos possivelmente irreparáveis na integridade 

estrutural das membranas tilacóides. Portanto, será previsível que o parâmetro QY diminua 

à medida que o TRA decresce (Johnson et al., 1993; Woo et al., 2008). 

 

2.2.5. Efeitos do stress hídrico na quantidade e actividade de metabolitos 
Teor de clorofilas e estrutura dos cloroplastos  
As clorofilas são um dos produtos da actividade sintética das plantas que necessitam 

de um conjunto de factores para a sua síntese. De um modo geral, na ausência de qualquer 

um desses factores, a síntese de clorofila será reduzida ou inibida. No caso de imposição de 

stress hídrico que conduza à desidratação dos tecidos foliares, poderá ocorrer não só a 

inibição da síntese de clorofila, como também se pode dar a degradação de moléculas de 

pigmento já formadas (Meyer et al., 1973). 

Embora a acção da desidratação dos tecidos foliares se possa traduzir num 

decréscimo do teor de clorofilas, constata-se que a perda de actividade nos cloroplastos 

(nomeadamente na redução da actividade do PSII) não parece estar associada a perdas de 

integridade na estrutura cloroplastídea, mesmo em condições relativamente severas de 

stress hídrico. De facto, a integridade estrutural das lamelas dos tilacóides parece manter-se 

estável, apenas se reduzindo a sua espessura e o espaçamento intra-tilacóidal (Fellows & 

Boyer, 1976). Isto parece estar de acordo com a rápida e completa reversibilidade da 

inibição da fotossíntese, após a re-hidratação das plantas (Chaves, 1991). Todavia, para 

valores de TRA abaixo dos 30% podem ocorrer danos irreversíveis a nível da integridade 

das membranas dos cloroplastos (Fellows & Boyer, 1976; Chaves, 1991). Estes danos 

podem tornar-se mais acentuados durante o período de rehidratação, por razões que 

envolvem a incapacidade das células em reincorporar rapidamente o material membranar 

destruído nos organelos em expansão (Johnson-Flanagan & Singh, 1986). 

 

Actividade e quantidade de proteínas 

A síntese de proteínas é considerada um processo sensível à acção do stress hídrico 

(Hsiao & Acevedo, 1974). Embora os aminoácidos possam continuar a ser sintetizados 

durante o processo de desidratação, parece ocorrer uma inibição da sua incorporação nas 

proteínas. Em última análise, o stress hídrico pode provocar uma inibição na síntese 

proteica (ou um aumento da sua degradação) e, consequentemente, um decréscimo nos 

teores de proteínas dos tecidos (Ben-Zioni et al., 1967; Dhindsa & Cleland, 1975; Barnett & 

Naylor, 1996). 

Existem referências que relacionam a redução do teor de proteínas solúveis com o 

decréscimo da actividade da enzima Rubisco, por acção do stress hídrico. Uma vez que a 

Rubisco constitui 50-70% das proteínas solúveis, contribui desta forma para a quantidade 
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total de proteínas solúveis, em folhas maduras totalmente expandidas (Miller & Huffaker, 

1982; Michael & Pell, 1989; Parry et al., 2002; Chaves et al., 2003; Flexas et al., 2006). 

Contudo, David et al. (1998) apontam para a importância da relação existente entre a idade 

das folhas e a quantidade desta enzima durante a fase de stress hídrico e período de re-

hidratação.  

Por outro lado, há que ter em conta que episódios de stress hídrico também podem 

induzir a activação de determinados genes com que parecem ter um papel fundamental na 

tolerância e resposta das plantas. Os produtos destes genes podem ser proteínas que se 

classificam em dois grupos principais: as proteínas funcionais - envolvidas em mecanismos 

de tolerância e na adaptação celular - e as proteínas de regulação - que têm a sua acção na 

expressão génica e na transdução de sinais de resposta ao stress (Shinozaki & Yamaguchi-

Shinozaki, 1997). 

No primeiro grupo, estão incluídas proteínas como: as aquoporinas, que funcionam 

como canais para o movimento de água através de membranas; enzimas necessárias à 

biossíntese de compostos protectores envolvidos na regulação osmótica (Shinozaki & 

Yamaguchi-Shinozaki, 1997); proteínas hidrofílicas tais como as LEA’s (Late 

Embryogenesis-Abundant) associadas a mecanismos de tolerância ao stress hídrico e 

relacionadas com sistemas de reparo de danos nas membranas (Xiong et al., 2002; Goyal et 

al., 2005); proteínas “chaperones”, como é o caso das proteínas de choque térmico ou HSP 

(Heat Shock Proteins), relacionadas com a prevenção de desnaturação de proteínas durante 

a desidratação celular (Waters et al., 1996; Nepomuceno et al., 2002) ou as desidrinas, com 

funções estabilizadoras de macromoléculas (Yordanov et al, 2003); proteases para a 

degradação de proteínas danificadas; e enzimas (como a catalase e a ascorbato 

peroxidase) que reduzem o stress oxidativo (Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 1997). No 

grupo das proteínas de regulação é possível nomear as proteínas quinases e factores de 

transcrição (Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 1997). 

Embora ainda não esteja determinado se o stress hídrico provoca um decréscimo 

geral na taxa de síntese proteica total, ou se apenas tem um efeito específico na síntese de 

determinadas proteínas, existem evidências de que o teor de proteínas solúveis decresce 

com o aumento da intensidade de stress hídrico (Barnett & Naylor, 1966; Singh, 1973; 

Dhindsa & Cleland, 1975). 

 

 
 
 
 
 



 

11 
 

2.3 Principais mecanismos de resposta das plantas ao stress hídrico 
O conjunto de respostas das plantas face ao stress hídrico é bastante complexo, 

envolvendo alterações adaptativas e/ou efeitos deletérios (Blum, 1999; Chaves et al., 2002). 

Uma vez que contém elementos destrutivos e construtivos, o stress hídrico é considerado 

como um factor de selecção, bem como uma força motriz que impulsiona o melhoramento 

na resistência e na evolução adaptativa das plantas (Yordanov et al., 2000). A 

irreversibilidade das alterações provocadas pelo stress hídrico vai depender do genótipo, da 

duração, da severidade e do estágio de desenvolvimento das plantas (Blum, 1999). 

Podemos distinguir três tipos principais de resposta exibidas pelas plantas para 

enfrentarem o stress hídrico: escapar ao stress hídrico; evitar a desidratação dos tecidos; e 

tolerar a desidratação (Kramer, 1983; Chaves et al., 2002; Chaves et al., 2003; Jones, 

2004). Contudo, embora exista uma divisão clara no tipo de estratégias, isso não significa 

que estas categorias sejam mutuamente exclusivas. Na prática, as plantas podem ser 

colocadas em mais do que uma categoria por serem capazes de utilizar uma combinação 

destes mecanismos (Kramer, 1983; Chaves et al., 2002). 

O mecanismo de escape à seca é utilizado por plantas que completam o seu ciclo de 

vida antes do episódio de seca ocorrer, isto é, durante os períodos hídricos favoráveis do 

ano, o que implica um elevado grau plasticidade fenológica (Chaves et al., 2003). As plantas 

que escapam ao stress hídrico apresentam ciclos de vida curtos e podem entrar em 

dormência durante a estação seca (Jones, 2004). 

As plantas que evitam o stress hídrico, mantendo a hidratação nos tecidos, 

apresentam características morfológicas e fisiológicas que reduzem as perdas hídricas por 

transpiração ou aumentam a capacidade da absorção de água (Kramer, 1983; Taiz & 

Zieger, 1998). Para reduzirem as perdas hídricas as plantas implementam: o fecho dos 

estomas; a redução da área foliar; e modificações a nível dos movimentos e características 

reflectoras da folha, de forma a diminuir a absorção de radiação solar (Kramer, 1983; Taiz & 

Zieger, 1998; Fitter & Hay, 2002; Chaves et al., 2003; Jones, 2004). A maximização da 

captação de água depende essencialmente do investimento em sistemas radiculares 

profundos e muito ramificados que aumentam o volume solo explorado (Kramer, 1983). Dá-

se especial ênfase ao sistema radicular da azinheira, uma vez que este apresenta um papel 

fundamental na sobrevivência e adaptação a condições hídricas desfavoráveis (David, 

2002). As raízes profundantes da azinheira apresentam a capacidade de penetrar em 

fissuras de rochas, de forma a terem acesso a lençóis freáticos (Correia & Oliveira, 2002; 

David, 2002). Uma potencial desvantagem de um maior investimento no sistema radicular 

será o possível custo estrutural associado, nomeadamente na redução da área fotossintética 

ou na produção de sementes (Jones, 2004). 
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A tolerância à desidratação implica que as plantas consigam manter o seu 

funcionamento a baixos potenciais hídricos através de características, tais como: células 

mais pequenas e paredes celulares mais rígidas (Larcher, 2003; Jones, 2004); e a síntese e 

acumulação de solutos com propriedades protectoras das macromoléculas, que também 

poderão apresentar um papel importante no processo de ajustamento osmótico (Hsiao et al., 

1984; Sanchéz et al., 1998; Chaves et al., 2003). 
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3. Material e Métodos 
3.1. Material vegetal e condições experimentais 
Material Vegetal 
O presente trabalho tem como alvo de estudo plantas de quatro populações com 

regiões de proveniências diferentes: três nacionais (Bragança, Mora e Castro Marim) e uma 

croata (Biograd na Moru). 

A localização de zonas distintas, com características edafo-climáticas e ecológicas 

suficientemente homogéneas, permitiu a delimitação de quatro principais regiões de 

proveniência nacionais de Q. rotundifolia Lam. (Fig. 1A). Quanto às plantas de origem 

croata (Q. ilex L.), foi possível reunir alguma informação relativa à descrição da sua área de 

proveniência: Biograd na Moru, localizada na faixa costeira Adriática da Croácia e inserida 

na região biogeográfica Mediterrânica (Fig. 1B). A descrição detalhada das regiões de 

proveniência nacionais usadas no ensaio (AZ-RP I, AZ-RP III, AZ-RP IV) e da área onde 

está inserida Biograd na Moru encontra-se no Anexo I e II. 
 

  

Figura 1 - Mapa representativo das quatro regiões de proveniência de Q. rotundifolia Lam. (A) em 
Portugal Continental (Adaptado de DGRF, 2008). Mapa representativo das quatro regiões 
biogeográficas principais da Croácia (B) e localização de Biograd na Moru (Adaptado de Biodiversity 
of Croatia, 2006). 
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A colheita da semente das três proveniências nacionais foi efectuada por árvore, num 

conjunto de 32 árvores em Bragança, 44 em Mora e 47 em Castro Marim, dando entrada no 

CENASEF durante os meses de Novembro e Dezembro do ano 2007. Estas sementes 

foram acondicionadas e conservadas de acordo com o protocolo definido por Merouani et 

al., (2001) para espécies de semente recalcitrante. Não existem referências das datas de 

recolha da semente croata. Sabe-se, no entanto, que terão sido recolhidas de uma mistura 

de indivíduos, numa área de distribuição da espécie (em Biograd na Moru), chegando a 

Portugal no início de Março de 2007. 

A selecção de sementes nacionais foi efectuada de acordo com os critérios ditados 

pelo protocolo referido anteriormente. As sementes provenientes da Croácia, que se 

encontravam em más condições e numa fase de maturação avançada, foram submetidas a 

uma selecção rigorosa, tendo sido escolhidas as que se encontravam numa fase inicial de 

germinação.  

Após a selecção das sementes, efectuou-se a sementeira no início de Março de 2008. 

Para o efeito, utilizaram-se 300 contentores de 300 cm3, um substato de turfa e vermiculite 

(em proporção de 2:1, respectivamente). Após 13 meses, efectuou-se o transplante para 

contentores de 800 cm3, de forma a evitar restrições no crescimento radicular. No início do 

ensaio as plantas apresentavam 15 meses de idade. 

 

Condições experimentais 
No viveiro, foram escolhidas 40 plantas de cada uma das quatro proveniências. Cada 

planta foi colocada num vaso com uma capacidade de 1.5 dm3, num substrato constituído 

por turfa e vermiculite (em proporção de 2:1, respectivamente), devidamente etiquetadas e 

regadas à capacidade de campo. Posteriormente efectuou-se o transporte das plantas 

envasadas e a sua distribuição na sala de crescimento onde decorreu o ensaio (ver figura 

em ANEXO III). 
Durante o período de aclimatação das plantas, as condições físicas da sala de 

crescimento foram testadas e controladas de forma a submeter as plantas a um regime 

térmico de 28°C durante o dia e 20°C durante a noite. A simulação do fotoperíodo (de 12 

horas) e do regime térmico foi efectuada através da programação dos projectores de luz e 

do dispositivo de ar condicionado existentes no local. Durante o período de aclimatação, 

todas as plantas foram regadas à capacidade de campo, em função das necessidades 

hídricas do substrato nos vasos.  
Após 19 dias de aclimatação, deu-se início à imposição do stress hídrico com a 

suspensão da rega em 50% das plantas de cada proveniência.  

A calendarização das medições dos parâmetros seleccionados, para avaliar as 

respostas ao stress hídrico nas plantas foi seguida de acordo com a ordem apresentada no 
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Quadro 1. Para simplicação da compreensão dos resultados, a evolução temporal dos 

parâmetros foi avaliada à escala da semana. 

 
Quadro 1 - Calendarização das medições dos parâmetros de avaliação das respostas ao stress 
hídrico nas plantas: TRA (Teor Relativo em Água); QY (Rendimento Quântico do PSII); TRC (Teor 
Relativo de Clorofilas); TC (Teor de Clorofilas); gs (Condutância Estomática); PS (Proteínas Sóluveis). 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Estado hídrico dos tecidos  
A determinação do teor relativo em água (TRA) é considerada um método válido e 

consistente na avaliação do estado hídrico dos tecidos vegetais (Smart & Bingham, 1974; 

Turner, 1981). 

Ao contrário do potencial hídrico foliar (que se refere à energia livre da água na 

planta), o TRA é um parâmetro que diz respeito à percentagem de água presente nos 

tecidos, relativamente à água máxima que estes poderiam conter (Varennes, 2003; Turner, 

1981). Segundo Turner (1981), este parâmetro pode ser calculado a partir dos valores do 

peso fresco foliar (pf), do peso túrgido foliar (pt) e do peso seco foliar (ps), de acordo com a 

expressão: 

TRA (%) = [(pf – ps) / (pt – ps)] x 100
 

Para a determinação do TRA recolheram-se 2 discos foliares por planta (em folhas 

maduras recentemente expandidas) e 10 réplicas por tratamento, em cada proveniência. As 

recolhas efectuaram-se antes de as luzes da sala de crescimento acenderem, de forma a 

simular a recolha durante a madrugada (que fornece os valores de TRA de base).
 

Efectuou-se a pesagem dos discos para a determinação dos valores do peso foliar 

fresco (pf). Seguidamente os discos foram colocados em água destilada (a flutuar com a 

página superior voltada para cima) durante 24 horas, à temperatura ambiente. Terminado o 

período de hidratação, recolheram-se os discos e obteve-se o seu peso túrgido (pt). 

Finalmente, os discos foram colocados numa estufa a 80°C, durante 24 horas, período após 

o qual, foram arrefecidos, pesados e registados os valores dos pesos foliares secos (ps). 

 

3.2.2. Crescimento e Biomassa 
Crescimento 
O crescimento das plantas foi avaliado com base na observação directa da parte 

aérea da planta. Os parâmetros contabilizados incluíram a altura total das plantas (cm), o 

número total de folhas, o número de folhas novas e a emergência de novas ramificações. 

Com o objectivo de determinar a acção do stress hídrico no crescimento das plantas, 

os parâmetros referidos foram medidos na primeira e sétima semana (última semana de 

suspensão da rega) e incidiram na totalidade das plantas.  

 

Biomassa  
A biomassa seca vegetal foi avaliada em função dos seguintes componentes: peso 

seco da biomassa aérea (caules, pecíolos e folhas) e radicular; razão raíz/parte aérea (R/S), 

leaf per mass area (LMA) ou massa por área foliar e volume total radicular e por classes de 

diâmetro.  
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A amostragem destrutiva efectuou-se no período de recuperação (semana onze) e 

incidiu na escolha de 5 réplicas representativas por tratamento, em cada proveniência.  

Os pesos secos da parte aérea e radicular (g) foram obtidos após a colocação das 

amostras numa estufa a 80º°C durante uma semana, período após o qual, as amostras 

foram retiradas da estufa, arrefecidas à temperatura ambiente e pesadas numa balança 

analítica de precisão. A razão raíz / parte aérea (R/S) foi exprimida em função do peso seco 

(g g-1). 

De acordo com Gulías et al. (2002), a massa foliar por área (LMA) pode ser obtida 

através do peso seco foliar (Ps) e da área foliar (Af), segundo a expressão: 

LMA (mg cm-2) = Ps / Af 

Para a determinação área foliar e do volume radicular (total e por classes de diâmetro) 

efectuou-se a digitalização de folhas e raízes e analisaram-se as imagens através do 

software WinRHIZO Pro 2003b. 

 

3.2.3. Trocas gasosas: condutância estomática  
Os valores de condutância estomática foram obtidos recorrendo a um porómetro 

Steady-State, modelo Li-1600, da LICOR, Inc. De acordo com Schulze et al. (1982), este 

equipamento permite a medição das taxas de trocas de CO2 e H2O nas folhas, em 

condições naturais e não destrutivas. A folha é inserida na cuvete do porómetro, onde estão 

incorporados sensores que permitem medir a temperatura foliar (°C) e a humidade relativa 

atmosférica (%).  

As medições incidiram em 10 réplicas por tratamento, em cada proveniência e o 

cálculo dos valores da condutância estomática foi expresso por unidade de área foliar 

projectada (mmol m-2 s-1), de acordo com as fórmulas propostas por Von Caemmerer & 

Farquhar (1981). 

Na azinheira, os estomas localizam-se na face abaxial da folha (folhas 

hipoestomáticas), pelo que a resistência estomática total da folha individual foi obtida em 

função da resistência estomática da face abaxial (David et al., 2002). 

 

3.2.4. Fluorescência da clorofila a  
A medição da fluorescência efectuou-se através de um fluorómetro, modelo FluorPen 

FP 100. Este equipamento possui uma fonte emissora de intensos pulsos de luz que 

provocam o bloqueio do PS II através da total saturação dos transportadores de electrões, 

impedindo assim a ocorrência do processo fotoquímico e induzindo a máxima emissão de 

fluorescência da clorofila a, que é captada por um sensor. Estes aparelhos denominam-se 

por fluorómetros PAM (Pulse Amplitude Modulated). O equipamento é portátil e fornece 

medições rápidas e não destrutivas de parâmetros da fluorescência da clorofila a em 
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condições laboratoriais ou de campo e pode ser utilizado para o estudo da actividade 

fotossintética e detecção de stress (Photon Systems Instruments, 2009).  

O parâmetro da fluorescência da clorofila a seleccionado para avaliar a detecção de 

stress hídrico nas plantas foi o QY (Quantum Yield) ou Rendimento Quântico do PS II.  

A medição da fluorescência foi efectuada em folhas totalmente protegidas da luz, de 

forma a garantir que os centros de reacção estivessem totalmente abertos e não saturados. 

Para o efeito, seleccionou-se uma folha por planta (em folhas maduras recentemente 

expandidas) e 10 réplicas por tratamento, em cada proveniência. 

 

3.2.5. Teor relativo de clorofilas 
O teor relativo de clorofilas presentes nas folhas foi determinado através da leitura de 

valores fornecidos por um clorofluorómetro Konica Minolta SPAD-502, que à semelhança do 

fluorómetro descrito na alínea anterior, possibilita medições simples, rápidas e não 

destrutivas nos tecidos foliares. O aparelho detecta a quantidade de luz absorvida pela folha 

nos comprimentos de onda na região do vermelho (a 650 nm), onde a absorvância da 

clorofila é elevada e não é afectada pela interferência da presença de carotenóides e em 

comprimentos de onda na região do infravermelho (a 940 nm), que fornecem uma referência 

interna na compensação da espessura e teor de água na folha (Amarante et al., 2008; Veiga 

et al., 2009). 

Para a medição do teor relativo de clorofila utilizou-se uma folha por planta (folhas 

maduras recentemente expandidas) e 10 réplicas por tratamento, em cada proveniência. 

 
3.2.6. Determinação bioquímica de metabolitos 

Teor de clorofila  
Os processos de extracção e quantificação do teor de clorofilas a, b e total foram 

executadas a partir de uma adaptação do método descrito por Arnon (1949). A amostragem 

residiu na recolha de um disco de folhas maduras recentemente expandidas (por planta) e 

10 réplicas por tratamento, em cada proveniência. 

Na extracção dos pigmentos dos discos foliares utilizou-se etanol a 80% (v/v) e areia 

do mar purificada (Merck) para facilitar o processo de maceração. Os extractos resultantes 

foram centrifugados (16000 g, durante 7 minutos e à temperatura ambiente).  

A determinação do teor de clorofilas foi efectuada com base nas leituras de 

absorvâncias de luz a 663 nm para a clorofila a e a 645 nm para a clorofila b. Estas leituras 

foram realizadas num espectofotómetro (HITACHI U-2001). 

Os teores de clorofilas foram calculado através das seguintes fórmula, em que Cla, Clb 

e Clt são respectivamente os teores de clorofila a, b e total (gm-2), L663 e L645 as respectivas 
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absorvências lidas a 663 e 645 nm, A é a área foliar e V corresponde ao volume da diluição 

usada (ml): 

Cla = [(0.0127L663 – 0.00129L645) / A] X 10V 

Clb = [(0.00229L645 – 0.00468L663) / A] X 10V 

Clt = [(0.0202L663 – 0.00802L645) / A] X 10V 

 

Quantificação de proteína solúvel  
A determinação da concentração de proteína solúvel presente nas amostras vegetais 

baseou-se no método de Bradford (1976) que consiste na absorvência a 595 nm de uma 

solução Azul de Coomassie Brilhante G-250 (Bio-Rad). 

Para a aplicação deste método recolheu-se 1 disco por planta e 10 réplicas por 

tratamento, em cada proveniência. A extracção das proteínas do material vegetal baseou-se 

numa adapatação do método descrito por Rodrigues (2005). Este processo envolveu a 

maceração de cada disco com areia e um 1 ml de solução tampão extractante, constituída 

por: tampão pH 8.0 Tris-HCl 200 mM, contendo MgCl2 10 mM, NaHCO3 10 mM, Triton X-100 

a 2% (v/v) e glicerol 10% (v/v). O extracto obtido foi centigugado a 16000 g durante 10 

minutos e todas as análises incidiram sobre o líquido sobrenadante, obtido após a 

centrifugação. 

A curva padrão (usada para calcular a concentração de proteína solúvel) foi construída 

a partir da preparação de um padrão de albumina bovina (Fracção V, SIGMA) com 

concentrações conhecidas, que variaram numa gama dos 0 a 4 mg/ml. 

Para a preparação da placa adicionou-se, em cada poço, 4 μl de cada uma das 

diluições da solução padrão de albumina bovina (com três repetições) e 4 μl do líquido 

sobrenadante das amostras centrifugadas. Seguidamente, adicionou-se 200 μl da solução 

de Bio-Rad 25% (v/v) em todos os poços da placa. Após 5 minutos, efectuou-se a leitura das 

absorvâncias a 595 nm, num espectofotómetro (iMarcKTM Micropate Absorvance Reader, 

Bio-Rad). 

A concentração de proteína solúvel foi determinada por interpolação da recta de 

calibração obtida pelos valores de absorvância das soluções de albumina bovina de 

concentrações conhecidas (ver recta em ANEXO IV).  
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3.2.7. Tratamento estatísitico dos dados 
O tratamento estatístico dos dados foi processado através do software STATISTICA 9 

(StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA).  

A primeira fase do tratamento estatístico dos dados passou pela verificação da 

distribuição normal e da homogeneidade das variâncias. A análise de resíduos 

studentizados foi efectuada no sentido de detectar violações na normalidade da distribuição 

e homogeneidade das variâncias e nestes casos procedeu-se à transformação de variáveis, 

de forma a corrigir as violações dos pressupostos referidos.  

Para verificar a significância dos tratamentos, os dados foram submetidos a uma 

análise de variância ANOVA factorial (com α =0.05) considerando dois factores 

(proveniência e tratamento hídrico). 

Para valores significativos de F (P <0.05) procedeu-se a uma análise de comparação 

múltipla de médias com o teste post-hoc de Newnan-Keuls.  

O tratamento estatístico dos dados efectuado para cada semana não entrou em linha 

de conta com uma sequência temporal, ou seja, os dados de cada semana foram tratados 

separadamente com o objectivo de simplificar o tratamento estatístico, excluíndo o tempo 

como um factor a associar à proveniência e ao tratamento hídrico. 

Todos os tratamentos apresentam as médias ± erro padrão (SE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

4. Resultados e Discussão 
4.1. Classificação taxonómica das plantas de proveniências croata e nacional 
Neste trabalho foi possível identificar diferenças morfológicas entre plantas de 

proveniências nacionais e croatas, nomeadamente ao nível das folhas (ver figuras no 

ANEXO V). De acordo com as características botânicas enunciadas em 2.1., optou-se pela 

designação de Q. rotundifolia Lam. para as plantas de proveniência nacional (Bragança, 

Mora e Castro Marim) e Q. ilex L. para a proveniência croata (Biograd na Moru)..  

 

4.2. Estado hídrico das plantas 
A medição do teor relativo em água (TRA), como indicador do estado hídrico dos 

tecidos, iniciou-se na segunda semana (ou cinco dias após a imposição do stress hídrico) e 

a sua variação nas proveniências de BM (Biograd na Moru), Bragança (B), Mora (M) e 

Castro Marim (CM) é visível na Figura 2. Durante o ensaio, foi possível constatar que os 

valores de TRA registados para as plantas não regadas (em todas as proveniências) 

decresceram à medida que o stress hídrico se intensificou.  

 

 
Figura 2 – Variação do teor relativo em água (TRA) medido em discos de folhas maduras 
recentemente expandidas de azinheira, nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru 
(BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos 
hídricos impostos: controlo (C) e stress hídrico (S). Os valores correspondem às médias ± o erro 
padrão, para n=10. Letras diferentes indicam valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 
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Embora já na segunda semana se verifique um decréscimo estatísticamente 

significativo do TRA de plantas em stress na proveniências CM, apenas a partir da terceira 

semana foi possível identificar a acção do stress hídrico em plantas não regadas de todas 

as proveniências, o que se traduziu numa redução média do TRA de 12%, 14%, 11% e 17% 

para BM, B, M e CM, respectivamente e em relação ao controlo. Na sétima semana o TRA 

de plantas em stress da proveniência BM não difere significativamente do exibido pelo 

controlo, enquanto as plantas não regadas das proveniências nacionais apresentaram 

valores de TRA significativamente mais reduzidos (decréscimos médios de 31%, 25%, 36% 

e 36% nas proveniências B, M e CM, respectivamente) relativamente ao controlo. No 

período de recuperação (décima semana) os valores de TRA de plantas submetidas ao 

stress hídrico não diferem estatísticamente do controlo, nas proveniências BM e B. A 

ausência de recuperação deste parâmetro apenas se verificou em plantas das proveniências 

M e CM, mostrando a possibilidade de terem ocorrido danos celulares ou alterações 

estruturais, nomeadamente ao nível dos módulos elásticos das paredes celulares e que 

poderão conduzir ao aumento do tempo de recuperação dos níveis hídricos iniciais nestas 

plantas (Giles et al., 1974). 

Adicionalmente, foi também possível verificar que as plantas croatas submetidas ao 

stress foram aquelas que exibiram uma maior resistência à desidratação dos tecidos, o que 

é especialmente visível na sétima semana (como já foi referido).  

Com base nos dados apresentados, foi possível distinguir três níveis hídricos de 

intensidade de stress: controlo (para plantas regadas), stress hídrico moderado (na terceira 

semana) e stress hídrico severo (na sétima semana, que correspondeu à última semana de 

suspensão da rega). 

 

4.3. Crescimento das plantas e determinação de biomassa 
Crescimento 
Uma vez que o crescimento vegetativo das plantas é limitado por deficiências hídricas 

internas (Kramer & Kozlowski, 1960) efectuou-se a avaliação do crescimento da totalidade 

das plantas através da monitorização da altura, do número de folhas total, do número de 

folhas novas e do número de ramificações. 

A inibição do crescimento por acção do stress hídrico, apenas se manifestou nas 

plantas de proveniências nacionais, que exibiram valores significativamente mais reduzidos 

de altura (Fig. 3), do número total de folhas (Fig. 4) e uma menor produção de folhas novas 

(Fig. 5). Na produção de novas ramificações, não se verificaram alterações estatísticamente 

significativas nas quatro proveniências, face aos tratamentos impostos, pelo que estes 

dados não serão apresentados. 
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Dos resultados obtidos para o crescimento verificou-se que as plantas croatas, de 

menores dimensões (com menor altura e número de folhas) foram precisamente aquelas 

onde a acção inibidora do stress hídrico não se fez sentir, uma vez que um menor número 

de folhas se traduziu numa menor superfície de transpiração disponível que, por sua vez, 

permitiu a conservação de uma maior quantidade de água no solo por um período mais 

longo de tempo (Taiz & Zieger, 1998; Baldo et al., 2008). 

 

 

  
Figura 3 - Altura (cm) da totalidade das plantas contabilizada na primeira semana (A) e na sétima 
semana (B) nas proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM). 
Os valores de plantas regadas (barras a cinzento) e não regadas (barras a branco) representam as 
médias ± erro padrão, n=160. Letras diferentes indicam valores estatísticamente diferentes (P 
<0.05). 
 

  
Figura 4 - Número de folhas totais contabilizadas na primeira semana (A) e na sétima semana (B) 
nas proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM). Os valores 
de plantas plantas regadas (barras a cinzento) e não regadas (barras a branco) representam as 
médias ± erro padrão, n=160. Letras diferentes indicam valores estatísticamente diferentes (P 
<0.05). 
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Biomassa 

A biomassa das diferentes partes das plantas (Quadro 2) avaliada por métodos 

destrutivos, após a fase de re-hidratação (semana onze), incidiu sobre 5 réplicas 

representativas por tratamento, em cada proveniência. De referir que não foram verificadas 

restrições de espaço, a nível do volume disponível nos vasos. 

 

 

Figura 5 – Contabilização do número de folhas novas produzidas até à sétima semana nas 
proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM). Os valores de 
plantas regadas (barras a cinzento) e não regadas (barras a branco) representam as médias ± erro 
padrão, n=160. Letras diferentes indicam valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 

Quadro 2 – Valores do peso seco de biomassa total, aérea e radicular obtidos por métodos 
destrutivos, após o período de re-hidratação. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), 
Mora (M) e Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: 
controlo e stress hídrico. Os valores representam as médias ± erro padrão, n=5. Letras diferentes 
indicam valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 
 

Biomassa Total (g) Aérea (g) Raiz (g) 
BM 

 
Controlo 

Stress 
4,38±0,28 d 
3,84±0,73 d 

2,86±0,23 b 
1,88±0,47 b 

1,52±0,07 c 
1,96±0,32 c 

B 
 

Controlo 
Stress 

5,91±0,73 c 
4,57±0,76 d 

3,06±0,28 a 
1,89±0,28 b 

2,85±0,53 b 
2,68±0,53 b 

M 
 

Controlo 
Stress 

9,27±0,52 a 
7,63±0,61 b 

4,76±0,37 a 
3,00±0,38 b 

4,51±0,25 b 
4,63±0,40 a 

CM 
 

Controlo 
Stress 

9,26±0,47 a 
6,27±0,95 c 

5,39±0,22 a 
2,99±0,60 b 

3,87±0,27 a 
3,28±0,78 b 
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A comparação entre os valores obtidos para a avaliação do crescimento e os da 

biomassa confirmou que as plantas nacionais (B, M e CM) expostas ao stress hídrico foram 

aquelas onde se verificaram reduções estatísticamente significativas de biomassa total. As 

plantas croatas submetidas ao stress hídrico não sofreram alterações estatísticamente 

significativas, relativamente ao controlo. 

A redução da biomassa aérea nas plantas de proveniências nacionais submetidas ao 

stress hídrico resultou tanto da inibição do crescimento, como do aumento da intensidade da 

senescência foliar. A senescência foliar é uma das estratégias adoptadas face ao stress 

hídrico, na medida que reduz a superfície disponível para a transpiração e também 

possibilita uma redistribuição dos nutrientes armazenados para zonas de crescimento activo 

(Taiz & Zieger, 1998; Chaves et al., 2003). Apresenta-se no ANEXO VI figuras de algumas 

plantas das diferentes proveniências submetidas a ambos os regimes hídricos (na fase de 

recuperação e ainda envasadas), escolhidas com o intuito de ilustrar as diferenças exibidas 

na parte aérea. 

Relativamente à biomassa radicular verificou-se que esta não sofreu alterações com a 

acção do stress hídrico, observando-se mesmo uma tendência significativa para o seu 

aumento em plantas da proveniência M. A possibilidade de as raízes continuarem a crescer, 

em condições de stress hídrico, poderá envolver mecanismos que incluem o ajustamento 

osmótico e o aumento na capacidade de afrouxamento das paredes celulares (Hsiao & Xu, 

2000). A única excepção deu-se para plantas re-hidratadas da proveniência CM, onde a 

acção do stress hídrico foi tão intensa que chegou mesmo a afectar o seu crescimento 

radicular. 

 
Quadro 3 – Valores da área foliar e da massa por área foliar (LMA) obtidos após o período de re-
hidratação das plantas. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro 
Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: controlo e stress hídrico. 
Os valores representam as médias ± erro padrão, n= 5. Letras diferentes indicam valores 
estatísticamente diferentes (P <0.05).  
 

 Área foliar (cm2) LMA (mg cm-2) 
BM Controlo 

Stress 
30,93±4,82 a 
28,01±4,67 a 

25,04±4,05 c 
24,43±2,27 c 

B Controlo 
Stress 

14,40±1,98 c 
11,48±1,14 c 

34,44±3,11 b 
33,08±3,47 b 

M Controlo 
Stress 

22,16±2,92 b 
15,01±2,19 c 

35,84±4,68  b 
36,30±1,67  b 

CM Controlo 
Stress 

20,37±2,.25 b 
14,65±2,02 c 

37,64±4,19   b 
42,20±11,64 a 
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Além de limitar o número de folhas totais e produzidas, o stress hídrico provoca 

também reduções na expansão foliar, de que resultam menores áreas foliares. Estas 

alterações ocorrem no sentido de reduzir a superfície disponível para a transpiração (Taiz & 

Zieger, 1998; Hsiao & Xu, 2000; Chaves et al., 2003). Os dados obtidos para a 

determinação da área foliar (Quadro 3) revelaram que o stress hídrico não exerceu 

influência na área foliar das proveniências BM e B, como é possível constatar pela ausência 

de significância estatística entre os dois tratamentos. Pelo contrário, verificou-se uma 

redução estatísticamente significativa da área foliar em plantas re-hidratadas das 

proveniências M e CM, relativamente ao controlo. Adicionalmente também se observou que 

os maiores valores de área foliar foram exibidos pelas plantas croatas. 

O aumento de massa por área foliar (LMA), por acção do stress hídrico, indica a 

ocorrência de um aumento na espessura e/ou densidade das folhas como resultado de 

reduções na pressão de turgescência e da continuidade da expansão celular, na mesma 

massa seca e numa área foliar menor (Peña-Rojas et al., 2005). O aumento deste 

parâmetro poderá provocar reduções no tamanho das células e um aumento na rigidez das 

paredes celulares, processos estes que constituem mecanismos de tolerância à 

desidratação dos tecidos (Larcher, 2003; Jones, 2004). Após o período de re-hidratação das 

plantas, o efeito do stress hídrico apenas se manteve presente em folhas da proveniência 

CM, cujos valores da LMA (Quadro 3) se mostraram significativamente mais elevados que 

os exibidos pelo controlo. Nas restantes proveniências não se verificaram diferenças 

significativas entre tratamentos, o que não exclui a possibilidade de essas diferenças se 

terem manifestado, durante o período de suspensão de rega.  

 

  

Figura 6 - Análise detalhada da biomassa seca (g) das diferentes partes das plantas nas quatro 
proveniências: Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM). Os valores de 
plantas regadas (A) e não regadas (B) representam as médias ± erro padrão, n=5. 

A B 
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Da análise detalhada dos diferentes componentes que constituem a biomassa total 

seca das plantas (Fig. 6) foi possível observar a existência de uma tendência para o 

aumento da biomassa da raiz, em detrimento da massa aérea nas plantas submetidas a 

stress hídrico (Fig. 6B) relativamente ao controlo (Fig. 6A), mesmo nas plantas re-

hidratadas da proveniência CM, onde se registou uma inibição estatísticamente significativa 

na produção biomassa radicular (Quadro 2).  

Esta tendência traduziu-se num aumento do valor da razão raiz / parte aérea (R/S) 

para as plantas que foram submetidas ao stress hídrico em todas as proveniências (Fig. 7), 

confirmando as considerações propostas por Sharp & Davies (1989) que indicam que o 

crescimento da parte aérea é mais afectado pelo stress hídrico que o crescimento radicular. 

Esta alteração também parece ocorrer no sentido de reajustar o padrão de disitribuição de 

fotoassimilados, para favorecer o investimento no crescimento activo das raízes (Taiz & 

Zeiger, 1998; Fitter & Hay, 2002). Uma vez que a adaptação e sobrevivência da azinheira 

dependem fortemente da implementação de sistemas radiculares bem desenvolvidos 

(David, 2002), o favorecimento do crescimento radicular, em detrimento da parte aérea, 

parece fazer todo o sentido, constituindo um mecanismo de resposta que permite à planta 

evitar a desidratação, na medida em que proporciona uma maximização de captação de 

água no solo (Kramer, 1983).  

 

 
 

 
Figura 7 – Variação da razão raíz/parte aérea (R/S) nas quatro proveniências: Biograd na Moru 
(BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM). Os valores de plantas regadas (barras a 
cinzento) e não regadas (barras a branco) representam as médias ± erro padrão, n=5. Letras 
diferentes indicam valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 
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A avaliação do volume total de raízes (Fig. 8) mostrou concordância com os dados 

obtido para a determinação de biomassa radicular seca (Quadro 2), tendo sido possível 

observar que a inibição no crescimento de raízes em volume, por acção do stress hídrico, se 

deu, mais uma, vez para plantas da proveniência CM.  

 
 

Figura 8 – Volume total radicular (cm3) nas quatro proveniências: Biograd na Moru (BM), Bragança 
(B), Mora (M) e Castro Marim (CM). Os valores de plantas regadas (barras a cinzento) e não regadas 
(barras a branco) representam as médias ± erro padrão, n=5. Letras diferentes indicam valores 
estatísticamente diferentes (P <0.05). 
 

Dado que o stress hídrico poderá conduzir a um aumento de produção de raízes finas 

que possibilitam uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis (Sharp et al., 2004) 

procedeu-se à distribuição de volume radicular por classes de diâmetros (Fig. 9 e Fig. 10), 

de acordo com a correspondência exibida no Quadro 4. Os dados obtidos apontaram que 

apenas as plantas croatas submetidas a stress exibiram os valores mais elevados de 

volume nas classes mais baixas de diâmetros (Fig. 9).  

O volume radicular pertencente à classe de diâmetro 10 (Fig. 10) foi analisado em 

separado das restantes classes, uma vez que pertence a uma gama de valores mais 

elevada, que corresponde maioritariamente ao volume das raízes principais. Apenas nas 

plantas re-hidratadas da proveniência CM se registou um decréscimo estatísticamente 

significativo de volume, relativamente ao controlo, levando-nos a concluir que o stress 

hídrico inibiu o crescimento do volume nas raízes principais destas plantas. 
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Quadro 4 – Correspondência da numeração das classes com os respectivos intervalos de diâmetros 
(mm). 

Classe de diâmetro Intervalos de diâmetros (mm) 

1 0 < d « 0.5 

2 0.5 < d « 1.0 

3 1.0 < d « 1.5 

4 1.5 < d « 2.0 

5 2.0 < d « 2.5 

6 2.5 < d « 3.0 

7 3.0 < d « 3.5 

8 3.5 < d « 4.0 

9 4.0 < d « 4.5 

10 d » 4.5 
 

 
Figura 9 – Volume de raiz (cm3) correspondente às classes de diâmetros de 1 a 9, nas quatro 
proveniências: Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM). Os valores 
representam as médias ± erro padrão, n=5. Letras diferentes indicam valores estatísticamente 
diferentes (P <0.05). Chaveta para as classes de diâmetro de 4, 5 e 6 representa ausência de 
significância estatística entre todas as proveniências e tratamentos hídricos. 
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4.4. Trocas gasosas: condutância estomática 
De acordo com Lawlor (2002), reduções no TRA foliar (que se traduzem em quebras 

de potencial de água) são provocadas pelo decréscimo de água no solo e conduzem à 

redução da condutância estomática. 

A monitorização da condutância estomática (gs) apenas se iniciou na terceira semana 

de imposição de stress hídrico (Fig. 11) e mostrou que este parâmetro foi significativamente 

mais reduzido nas plantas submetidas ao stress hídrico de todas as proveniências. Neste 

estado hídrico, as plantas não regadas exibiram decréscimos médios de gs (relativamente 

ao controlo) de 25%, 18%, 23% e 19% para as proveniências BM, B, M e CM, 

respectivamente. Estes valores sugerem que, numa fase de stress hídrico moderado, o 

fecho estomático terá sido uma das primeiras linhas de defesa das plantas face à crescente 

desidratação dos tecidos, o que permitiu, por um lado, a redução de perdas de água por 

transpiração, mas também limitou a entrada de CO2, destinado à fotossíntese (Chaves, 

1991). 

A tendência para o decréscimo de gs (à medida que a intensidade do stress hídrico 

aumentou) manteve-se até à sétima semana, onde se registaram reduções médias, 

relativamente ao controlo, de 27%, 40%, 35% e 43% nas proveniências de BM, B, M e CM, 

respectivamente. Nesta semana, os valores de gs em plantas não regadas atingem a ordem 

dos 80 mmol m-2 s-1. A severidade do stress hídrico nesta semana sugere que as limitações 

à fotossíntese poderão deixar de ser estomáticas e passarão a ser de natureza 

predominantemente metabólica (Teixeira & Ricardo, 1983).  

 

Figura 10 – Volume de raiz (cm3) para a classe de diâmetro 10, nas quatro proveniências: Biograd 
na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM). Os valores representam as médias ± 
erro padrão, n=5. Letras diferentes indicam valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 
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A décima semana foi caracterizada por uma total recuperação da gs, em plantas re-

hidratadas das proveniências BM, B e M. As únicas plantas que não recuperaram os valores 

deste parâmetro para os níveis exibidos pelo controlo foram as plantas da proveniência CM, 

uma vez que os seus teores hídrico foliares também não recuperaram (Fig. 11), e como tal, 

o fecho estomático manteve-se. Atendendo que as plantas com maior número de folhas, 

como é o caso da proveniência CM (Fig. 4), tendem a transpirar mais, o momento em que a 

taxa de transpiração excede a de absorção de água ocorre primeiramente nestas. Assim, 

será de esperar que sejam estas as plantas que mais rapidamente sofrerão efeitos de 

natureza não estomática causados pelo stress hídrico. Daqui se conclui que o número de 

folhas representaram um papel fundamental na capacidade de recuperação das plantas. 

 

 
Figura 11 – Variação da condutância estomática (gs) em folhas maduras recentemente expandidas 
nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e Castro 
Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: controlo (C) e stress 
hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=10. Letras diferentes indicam valores 
estatísticamente diferentes (P <0.05). 
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4.5. Fluorescência da clorofila a 

Embora a capacidade fotossintética não tenha sido avaliada directamente, foi possível 

inferir sobre a integridade do aparelho fotossintético através da monitorização do parâmetro 

de fluorescência da clorofila a escolhido: o QY (Quantum Yield) ou Rendimento Quântico do 

PS II.  

De um modo geral, é possível afirmar que o stress hídrico exerceu uma acção 

negativa sobre o QY, o que foi possível constatar pela observação de valores 

significativamente mais reduzidos deste parâmetro em plantas não regadas BM e B, a partir 

da terceira semana (Fig. 12). Em todas as datas de medição verificou-se que os valores de 

QY para plantas controlo, em todas as proveniências, se mantiveram sempre na ordem dos 

0.8.  

 

 
Figura 12 – Variação do rendimento quântico do PS II (QY) medido em folhas maduras recentemente 
expandidas, nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora 
(M) e Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: controlo (C) 
e stress hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=10. Letras diferentes indicam 
valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 

 

Na sétima semana (de stress hídrico severo) observou-se uma ausência de 

significância estatística nos valores de QY das plantas sujeitas a ambos os tratamentos, em 

todas as proveniências, excepto para CM. A ausência de significância estatística referida 

pode estar relacionado com aumentos dos níveis de clorofila a verificados nesta semana, 

em plantas não regadas das proveniências BM, B e M (Fig. 14). Já os valores de QY em 
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plantas submetidas a stress da proveniência CM parecem, no entanto, estar de acordo com 

os valores obtidos na determinação do teor relativo de clorofilas (Fig. 13), indicando a 

possibilidade da ocorrência de danos nas membranas dos tilacóides que conduzem à 

redução na quantidade de clorofila a e influenciando a redução do teor relativo de clorofilas.  

Nas proveniências BM, B e M a recuperação de QY foi total, indicando a 

reversibilidade de possíveis danos nas membranas tilacoidais. Na proveniência CM, essa 

recuperação não se deu por completo, apresentando estas plantas um valor médio de QY 

na ordem dos 0.5. Uma explicação possível para este resultado reside no facto de se terem 

registado valores de TRA inferiores a 30% para estas plantas. Abaixo deste valor, poderão 

ocorrer danos irreversíveis na integridade das membranas dos tilacóides e estes poderão 

acentuar-se durante a re-hidratação, devido à impossibilidade da rápida reincorporação do 

material membranar destruído (Fellows & Boyer, 1976; Johnson-Flanagan & Singh, 1986; 

Chaves, 1991). Nestas plantas, o tempo necessário para uma recuperação total será 

superior, tendo em conta que não ocorreram mortalidades. 

 
4.6. Teor relativo de clorofilas 
A avaliação do teor relativo de clorofilas (TRC) poderá fornecer indicações sobre 

possíveis alterações a nível da fotossíntese, uma vez que proporciona informação acerca da 

quantidade de clorofilas presentes nos tecidos foliares. Da análise deste parâmetro 

verificou-se que os níveis de clorofila tendem a decrescer em plantas submetidas ao stress 

hídrico, contudo essas reduções apenas foram consideradas estatísticamente significativas 

na terceira, sétima e décima semana (Fig. 13).  

Na terceira semana o stress hídrico exerceu uma redução média no TRC de 13%, 

18% e 6% para BM, B e CM, respectivamente. De acordo com Chaves et al. (2002) as 

reduções nos teores de clorofilas em azinheiras, durante o Verão, permitem a regulação da 

fotossíntese em condições de baixos recursos hidricos e elevada radiação solar. A degração 

de clorofilas é um mecanismo que impede a excitação luminosa do aparelho fotossintetico e 

desta forma permite a prevenção da ocorrência de danos provocados pela indisponibilidade 

de aceitadores de electrões entre os fotossistemas (Zimmermann, 2005). Neste contexto, a 

redução de clorofilas confere uma vantagem adaptativa na colonização de ambientes 

caracterizados por períodos prolongados de seca (Maroco et al., 2002; Cruz, 2006). 

Na décima semana somente em plantas da proveniência CM não se deu a 

recuperação deste parâmetro, indicando que terão ocorrido danos a nível das estruturas 

clorofilinas, com possíveis efeitos negativos sobre o processo fotossintético (o que confirma 

os resultados obtidos através da medição do QY para esta semana). 

 

 



 

34 
 

 
Figura 13 - Avaliação do teor relativo de clorofilas (TRC) em unidades relativas em folhas maduras 
recentemente expandidas nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), 
Bragança (B), Mora (M) e Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos 
impostos: controlo (C) e stress hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=10. 
Letras diferentes indicam valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 
 

 

4.7. Determinação bioquímica de metabolitos 
Teor de Clorofila  
A determinação da concentração de clorofila a (Fig. 14), clorofila b (Fig. 15) e clorofila 

total (Fig. 16) pelo método extractivo mostrou que a acção do stress hídrico apenas foi 

evidente na terceira, quinta e sétima semana, onde foram registadas reduções 

estatísticamente significativas destes parâmetros, especialmente nas proveniências BM, B e 

CM. No entanto, a total recuperação da concentração de clorofila a, b e total, em todas as 

proveniências, vai de encontro com considerações propostas por Fellows & Boyer (1976) 

que constatam que a perda de actividade nos cloroplastos não parece estar associada a 

perdas da integridade cloroplastídea, mesmo em condições de stress hídrico relativamente 

severo. Adicionalmente também se pode concluir que, embora tenham sido verificados 

decréscimos nos teores de clorofilas, estes parecem não ter tido uma influência directa em 

possíveis reduções no processo fotossintético. 

A avaliação da concentração total de clorofila acompanhou a variação observada para 

os valores da concentração de clorofila a. O facto de os valores de clorofila a serem muito 
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superiores aos de clorofila b, explica que o primeiro parâmetro exerça um peso superior no 

teor total de clorofila. 

Os picos de teores de clorofila a, b e total observados em plantas submetidas ao 

stress podem ter resultado de possíveis aumentos na LMA (não monitorizada no período de 

suspensão de rega), o que se traduziu num espessamento das folhas e, em útilma análise, 

numa maior concentração de clorofila para áreas de discos foliares iguais. Outra explicação 

possível reside no facto de se ter escolhido folhas com a mesma idade fisiológica, 

recolhendo-se as amostras sempre na mesma posição, relativamente ao topo da planta. 

Como consequência, durante os últimos estágios do ensaio, as folhas amostradas eram, de 

certa forma, fisiologicamente mais maduras, tendo sofrido uma acumulação gradual de 

clorofila (Alberte & Thornber, 1977). 

 

 
Figura 14 – Concentração de clorofila a medida em discos de folhas recentemente expandidas de 
azinheira nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e 
Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: controlo (C) e stress 
hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=10. Letras diferentes indicam valores 
estatísticamente diferentes (P <0.05). 
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Figura 15 – Concentração de clorofila b medida em discos de folhas recentemente expandidas de 
azinheira nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e 
Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: controlo (C) e stress 
hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=10. Letras diferentes indicam valores 
estatísticamente diferentes (P <0.05). 

 
Figura 16 – Concentração de clorofila total medida em discos de folhas recentemente expandidas de 
azinheira nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) e 
Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: controlo (C) e stress 
hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=10. Letras diferentes indicam valores 
estatísticamente diferentes (P <0.05). 
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A concentração de clorofila total, obtida por métodos extractivos, revelou algumas 

diferenças, relativamente ao método de medição do teor relativo de clorofilas (TRC). A título 

de exemplo refere-se o caso da décima semana, onde as plantas re-hidratadas da 

proveniência de CM exibiram uma recuperação total nos teores de clorofila total, ao passo 

que o TRC destas plantas se manteve significativamente mais reduzido que o controlo. 

Neste caso, o TRC parece fornecer uma informação concordante com a que foi obtida pela 

avaliação do QY, que evidencia a ocorrência de danos a nível da integridade das 

membranas tilacóides. Não obstante, apesar de algumas diferenças observadas entre os 

dois métodos, podemos afirmar que, de uma forma geral, o método mais expedito de 

determinação do TRC pode validar o método extractivo de determinação da concentração 

de clorofila. 

 
Quadro 5 – Avaliação da razão clorofila a/b em folhas maduras recentemente expandidas de 
azinheira nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora (M) 
e Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos regimes hídricos impostos: controlo (C) e stress 
hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=10. Letras diferentes indicam 
valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 
 

Razão a/b S2 S3 S4 S5 S7 S10 
BM Controlo 1,8±0,1a 2,0±0,1c 2,6±0,1a 2,4±0,1b 2,5±0,1b 2,5±0,1a 

  Stress 1,9±0,2a 2,5±0,1b 2,5±0,1a 2,6±0,2a 2,4±0,1b 2,6±0,1a 
B Controlo 1,8±0,2a 2,5±0,1b 2,7±0,1a 2,6±0,1b 2,9±0,1a 2,7±0,1a 
  Stress 1,9±0,1a 2,8±0,1a 2,7±0,1a 2,9±0,1a 2,6±0,1b 2,8±0,1a 

M Controlo 2,0±0,1a 2,6±0,1a 2,7±0,1a 2,8±0,0a 3,0±0,1a 2,6±0,1a 
  Stress 1,9±0,1a 2,5±0,1a 2,8±0,0a 2,5±0,1b 2,6±0,1b 2,7±0,2a 

CM Controlo 2,0±0,1a 2,6±0,1a 2,8±0,1a 2,5±0,1b 2,6±0,1b 2,8±0,1a 
  Stress 2,0±0,1a 2,7±0,1a 2,6±0,0a 2,7±0,2a 2,7±0,0b 2,6±0,2a 

 

 

A razão clorofila a/b foi obtida a partir da determinação dos teores de clororfila a e b e 

a sua evolução deste parâmetro, ao longo do ensaio (Quadro 5) mostrou que este 

parâmetro também foi afectado pelo défice hídrico, mas apenas na terceira, quinta e sétima 

semana. 

Segundo Alberte & Thornber (1977), o stress hídrico provoca acréscimos na razão 

clorofila a/b que se devem a danos exercidos no sistema clorofila a/b-proteína (aparato 

colector de luz onde se concentra a maior quantidade de clorofila b lamelar). No presente 

trabalho registaram-se acréscimos na razão clorofila a/b nas plantas em stress das 

proveniências BM, B e CM, na terceira e quinta semana. As reduções deste parâmetro 

observadas na quinta e sétima semana, nas proveniências de B e M, podem ser explicadas 

pelos decréscimos nos teores de clorofila a (enquanto que os teores de b se mantêm 

constantes) ou pela redução de ambas clorofila a e b.  
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A total recuperação deste parâmetro reflecte que o sistema clorofila a/b-proteína é um 

componente bastante plástico da unidade fotossintética, na resposta ao stress hídrico 

(Alberte & Thornber, 1977). Adicionalmente, os teores de clorofila a, b e total também 

recuperaram os seus valores para os níveis exibidos pelo controlo. 

 

Quantificação de proteína solúvel 
A quantificação de proteínas solúveis foi avaliada com o objectivo de determinar se a 

actividade deste metabolito é afectada pelo stress hídrico. A variação da concentração de 

proteína é visível na Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Variação do teor de proteína solúvel extraído de discos de folhas maduras recentemente 
expandidas nas quatro proveniências. As proveniências Biograd na Moru (BM), Bragança (B), Mora 
(M) e Castro Marim (CM) encontram-se subdivididas nos tratamentos hídricos impostos: controlo (C) 
e stress hídrico (S). Os valores representam as médias ± erro padrão, n=6. Letras diferentes indicam 
valores estatísticamente diferentes (P <0.05). 

 

O teor de proteínas extraído de folhas recentemente expandidas de plantas em stress 

revelou um aumento estatísticamente significativo na terceira semana para as proveniências 

BM e B (aumentos médios de 79% e de 58%, respectivamente) e na quinta semana 

registou-se um acréscimo significativo em plantas não regadas da proveniência B. Apesar 

de se terem registado valores médios de proteína solúvel mais reduzidos em plantas re-

hidratadas (na décima semana) essas diferenças não foram consideradas significativas, 
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indicando que a recuperação deste parâmetro foi bem sucedida na totalidade das 

proveniências. 

Embora tenham sido consultadas referências que apontam para a redução dos teores 

de proteínas solúveis à medida que o stress hídrico se intensifica (Ben-Zioni et al., 1967; 

Dhindsa & Cleland, 1975; Barnett & Naylor, 1996), também existem evidências de que a 

desidratação dos tecidos induz nas plantas a produção de determinados tipos de proteínas 

com funções de protecção celular, de reparo de danos membranares e de regulação 

osmótica (Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 1997; Xiong et al., 2002; Goyal et al., 2005). 

Esta síntese de proteínas específicas, em condições de stress hídrico, poderá explicar os 

picos nos teores de proteína solúvel, com prováveis funções de protecção das estruturas 

celulares em plantas submetidas ao stress. 
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5. Conclusões 
Num panorama global, é possível afirmar que as plantas de todas as proveniências 

demonstraram uma resistência considerável ao stress hídrico, adoptando mecanismos de 

resposta que evitam a desidratação dos tecidos e a tolerância à mesma. De acordo com os 

resultados obtidos podemos tirar algumas conclusões, que passamos a referir. 

 

• Ao nível do crescimento 

As plantas das proveniências nacionais foram aquelas onde a inibição do crescimento, 

por acção do stress hírico, foi maior. Estes resultados sugerem que um maior número de 

folhas se traduziu num aumento da taxa de transpiração, levando estas plantas a esgotar 

mais rapidamente a água disponível nos vasos e a sofrer em primeiro lugar o efeito da 

inibição no crescimento. Já nas plantas croatas não se verificaram alterações no 

crescimento, em ambos os tratamentos hídricos impostos.  

A redução da biomassa foliar, uma das estratégias fortemente adoptadas pelas 

plantas para tentar reduzir a superfície foliar disponível à transpiração, foi mais acentuada 

para as plantas das proveniências nacionais e deu-se tanto por inibição de produção de 

novas folhas, como por senescência (esta última poderá exercer um papel importante na 

reciclagem de nutrientes no interior da planta). 

Da avaliação de raízes nas plantas submetidas ao stress hídrico, concluíu-se que o 

seu crescimento não foi afectado com a intensidade característica da parte aérea, sugerindo 

que a azinheira prefere investir num sistema radicular bem desenvolvido, que assegure o 

fornecimento de água. Contudo, verificou-se que o stress hídrico inibiu o crescimento de 

raízes de plantas em stress na proveniência CM. Outro aspecto observado foi o estímulo na 

produção de uma maior proporção de raízes finas em plantas croatas submetidas a stress 

hídrico. 

 

•  Ao nível fisiológico 

As reduções de TRA conduziram a um decréscimo na condutância estomática. À 

medida que o stress hídrico se intensificou, as limitações sobre o processo fotossintético 

passaram a ser de natureza metabólica, o que terá provocado danos irreversíveis ao nível 

do aparelho fotossintético para plantas da proveniência CM (onde não se verificou a 

recuperação total do estado hídrico dos tecidos, da condutância estomática, do teor relativo 

de clorofilas e fluorescência da clorofila a). Estes resultados indicam que a integridade das 

estruturas celulares poderá ter sido comprometida de tal forma que, mesmo na fase de re-

hidratação, as plantas têm grandes dificuldades em re-incorporar o material perdido, à 

medida que o crescimento é retomado. Para estas plantas, o período de tempo necessário à 

recuperação terá de ser superior. 
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Os picos de teores de proteínas verificados, numa fase de stress hídrico moderado, 

parecem apontar para um estímulo da síntese proteíca, com prováveis funções de protecção 

do material celular. Este aumento na concentração proteíca solúvel foi mais intenso nas 

proveniências BM e B. 
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ANEXOS 
ANEXO I 

ANEXO I. Descrição das características das regiões de proveniência de Q. rotundifolia em Portugal 
Continental usadas no ensaio.  

 

 
RP 

Altitute 
média (m) 

Solos 
P média  

anual (mm) 
T média  

anual (°C) 
Bioclima Ombroclima 

 
AZ-RP 

I 
 

600 

(100-1300) 

- Cambissolos 

  (húmicos,  

  dístricos e êutricos) 

- Litossolos êutricos 

700-800 

(400-1600) 

10-12.5 

(7.5 -16) 

Msm 

Sm 

Ssm 

Mm 

Sub- Húmido 

a 

Húmido 

 AZ-RP 
III 
 

300 

(50-1100) 

- Litossolos êutricos, 

- Luvissolos férricos  

  e órticos 

- Cambissolos dístricos 

600-800 

(400-1600) 

16-17.5 

(7.5 - >17.5) 

 

Mm 

Ssm 

 

Sub-Húmido 

 AZ-RP 
IV 

230 

(50-500) 

- Litossolos êutricos  

- Luvissolos cálcicos 

  rodocrómicos 

500-700 

( 400-1200) 

16 - 17.5 

(15 - >17.5) 
Tm 

Seco a 

Sub-Húmido 

 
ANEXO II 

ANEXO II. Descrição das características da região costeira da Croácia correspondente à região de 
proveniência de Biograd na Moru. 
 

                             
RP 

 

Altitute  
média (m) 

Solos 
P média  

anual 
(mm) 

T média  
anual (°C) 

Bioclima  
 

Ombroclima 
 

Biograd 
(zona 

costeira 
da Croácia) 

Biograd: 16 

(Falling Rain 

Genomics, 

Inc., 2009) 

Zona costeira 

cárstica e de 

planícies aluviais 

(Fluvissolos) 

(Baric et al., 2008) 

800-1200 

(Pilaš et 

al., 2009) 

12-17 

(Pilaš et al., 

2009) 

Mm 

Mt 

Sub-húmido 

 

 

A caracterização das regiões de proveniência nacional usadas no ensaio (AZ-RP I, 

AZ-RP III e AZ-RP IV) baseou-se em dados fornecidos pela DGRF (2008). A classificação 

bioclimática baseou-se na observação do Mapa Bioclimático da Europa (Rivas-Martínez et 

al., 2004) e em informações sobre a Biogeografia de Portugal Continental, propostas por 

Costa et al. (1998). O ombrotipo para a região costeira da Croácia foi definido em função da 

precipitação média anual (Rivas-Martínez, 1987 cit. in Correia & Oliveira, 2002).  
 

Legenda: Msm-Meso-submediterrânico; Sm-Supramediterrânico; Ssm-supra-

submediterrânico; Mm-Mesomediterrânico; Tm-Termomedioterrânico; Mt-Mesotemperado. 
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ANEXO III 

 

ANEXO III. Distribuição espacial das 160 plantas na sala de crescimento onde decorreu o ensaio. 

 
 

ANEXO IV 
 

ANEXO IV. Recta de calibração usada para a determinação da concentração de proteína solúvel nos 
extractos vegetais. 
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ANEXO V 
 

 

 

 
ANEXO V. Pormenor de folhas de Q. ilex L. (no topo) e de folhas de Q. rotundifolia Lam. (na base), 
onde é possível observar diferenças na forma e nervação. 
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ANEXO VI 
 

  

  

ANEXO VII. Comparação de plantas controlo (planta à esquerda da régua) e plantas submetidas a 
stress hídrico (plantas à direita da régua) na fase posterior à recuperação e nas quatro 
proveniências: Biograd na Moru (A), Bragança (B), Mora (C) e Castro Marim (D). 
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