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RESUMO 
O stresse estival leva à produção e acumulação de espécies reativas de oxigénio 
(ROS). Este stresse oxidativo intracelular origina alterações na divisão mitótica e 
anomalias cromossómicas que por sua vez interferem com a expressão génica. 
Nos meses de julho, agosto e setembro dos anos de 2016 e 2017 procedeu-se à 
colheita e fixação de folhas de videiras das castas Touriga Franca (TF) e Touriga 
Nacional (TN) tratadas com caulino, e de plantas não tratadas (controlo), na 
Quinta do Orgal (Douro Superior). Nestas folhas analisou-se o ciclo celular 
mitótico. Os dados citogenéticos evidenciaram maior instabilidade na divisão 
celular das folhas das plantas controlo. A casta TN apresentou menor 
percentagem média de células em divisão com anomalias nos 2 anos após 
tratamento com caulino. Este método citogenético permite selecionar castas mais 
tolerantes ao stresse estival através de uma simples amostragem de folhas bem 
como validar estratégias de mitigação do stresse abiótico, como o tratamento 
com caulino. 

As folhas colhidas foram também congeladas em azoto líquido e posteriormente 
utilizadas em estudos de expressão génica através de PCR em tempo-real. 
Normalizaram-se os dados para dois genes de referência (com expressão 
constitutiva em videira) e para as plantas controlo para avaliar a razão relativa da 
expressão dos genes APX1, CAT e MDHAR que codificam para 3 enzimas 
antioxidantes. Nas folhas de videiras tratadas com caulino, estes genes 
apresentaram uma expressão positiva, mais evidente na casta TN e no ano de 
2016 que foi mais quente que no ano de 2017. Esta abordagem molecular 
evidenciou que o tratamento com caulino potencia a capacidade antioxidante 
relativamente às plantas controlo, e corroborou os dados citogenéticos.  
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Deste modo, os estudos citogenómicos realizados na UTAD confirmam os dados 
de outros estudos realizados na UTAD em que o tratamento foliar com caulino 
nas castas TF e TN mitigaram os efeitos negativos do stresse estival e stresse 
oxidativo. 
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