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RESUMO 
Os micronutrientes são utilizados pelas plantas em reduzidas quantidades e são 
essenciais ao seu crescimento, desenvolvimento e metabolismo. Uma 
concentração inadequada de micronutrientes pode limitar o crescimento vegetal, 
reduzir a eficiência de uso dos fertilizantes contendo macronutrientes e induzir 
toxicidade. Dada a sua importância na produção vegetal, tem-se verificado um 
crescente interesse no estudo dos efeitos de concentrações variáveis de 
diferentes micronutrientes em várias espécies, incluindo a videira. No entanto, os 
trabalhos em videira foram todos realizados em castas estrangeiras ou espécies 
silvestres. 

Neste trabalho foram testadas diversas concentrações de Zinco (Zn) e Cobre (Cu), 
em separado, em castas portuguesas de videira. O objetivo geral consistiu em 
analisar a influência das diferentes concentrações de micronutrientes ao nível do 
DNA, cromossomas e tecidos da videira em diferentes castas. 

Realizaram-se dois ensaios de culturas hidropónicas para testar as diferentes 
concentrações de Zn e Cu em diferentes castas. Utilizaram-se estacas de videira 
colhidas na UTAD, no final de janeiro dos anos 2017 e 2018. As estacas foram 
segmentadas (micro-estacas com dois nós), colocadas em água destilada em 
câmara de crescimento a 25 °C com 60% de humidade e um fotoperíodo de 12h. 
Após abrolhamento e enraizamento, transferiram-se as estacas para solução 
nutritiva (20% Hoagland), e posteriormente para soluções com diferentes 
concentrações de Zn ou Cu. 

No primeiro ensaio de cultura hidropónica usaram-se as castas Donzelinho 
Branco, Verdelho Madeira e Bastardo e, durante 14 dias, testaram-se 4 
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concentrações de Zn: 0 (controlo), 1.5, 3 e 5 mM (4 tratamentos). No final deste 
ensaio colheu-se material vegetal (folhas e raízes) para diferentes análises. Por 
tratamento e casta determinou-se a área foliar total e, após secagem em estufa 
a 60 °C, determinou-se o peso seco total. Nas castas Donzelinho Branco e 
Verdelho Madeira, o tratamento de 5 mM de Zn induziu um aumento significativo 
na área foliar total e no peso seco total. As folhas foram também usadas para 
realização de cortes histológicos e esfregaços cromossómicos. Os cortes 
histológicos evidenciaram que todos os tratamentos com Zn induziram uma 
diminuição da espessura média das folhas das castas Donzelinho Branco e 
Bastardo. Os esfregaços cromossómicos obtidos com as folhas revelaram um 
aumento do índice mitótico médio nas castas Verdelho Madeira e Bastardo a partir 
do tratamento com 1.5 mM de Zn, e na casta Donzelinho Branco a partir do 
tratamento com 3 mM de Zn. Nas 3 castas e em todos os tratamentos com Zn 
detetou-se uma diminuição do número médio de nucléolos por núcleo e da área 
nucleolar média de células com um e dois nucléolos. Ou seja, as concentrações 
de Zn estudadas promoveram o crescimento das folhas de videira, no entanto 
reduziram a sua atividade nucleolar, o que pode levar a uma redução da produção 
de proteínas, que a longo prazo teria efeitos negativos para a planta. Nas raízes 
fixadas e obtidas nos diferentes tratamentos com Zn, após realização de 
esfregaços cromossómicos, observou-se que nas 3 castas ocorreu uma 
diminuição dos valores médios de índice mitótico, número de nucléolos por 
núcleo, e área nucleolar em núcleos com 1 e 2 nucléolos. Assim, verificou-se que 
as concentrações de Zn estudadas foram altamente tóxicas para as raízes das 3 
castas. 

No segundo ano de ensaio de cultura hidropónica foram usadas as castas Tinta 
Barroca, Tinto Cão, Malvasia Fina e Viosinho, e testadas 5 concentrações de Cu: 0 
(controlo), 1, 10, 25 e 50 µM. Após três semanas, colheu-se material vegetal de 7 
micro-estacas de cada tratamento e casta. Verificou-se uma diminuição 
significativa da média do comprimento das raízes das castas Tinta Barroca e 
Malvasia Fina a partir do tratamento com 10 µM de Cu e da casta Tinto Cão no 
tratamento com a concentração máxima de Cu. Relativamente às folhas, não se 
observaram diferenças significativas na área ou peso. Deste modo, o tratamento 
com cobre revelou-se tóxico para o crescimento das raízes, mas não para as 
folhas. Após 7 semanas de ensaio hidropónico foram colhidas folhas de 3 estacas 
diferentes para a realização do ensaio do cometa. Os núcleos das células das 
folhas foram extraídos, misturados com agarose e submetidos a uma eletroforese 
alcalina para promover a separação do DNA nuclear não fragmentado (cabeça do 
cometa) relativamente ao DNA nuclear fragmentado (cauda do cometa). Para cada 
casta e tratamento foram analisados 6 géis. Por cada gel foram observados 100 
cometas, os quais foram classificados em categorias de 0 a 4 com base no grau 
de dano do DNA. Com base nesta análise verificou-se que a média de danos no 
DNA das folhas aumentou significativamente nas castas Tinto Cão e Viosinho a 
partir do tratamento com 1 µM de Cu, na casta Tinta Barroca a partir do 
tratamento com 10 µM de Cu e por fim, na casta Malvasia Fina só aumentou no 
tratamento de 50 µM de Cu. Também verificamos que, em relação ao controlo de 
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cada casta, este aumento foi maior nas castas tintas. O ensaio do cometa pode 
ser combinado com a técnica citogenética de hibridização in situ fluorescente 
(FISH) utilizando como sondas sequências de DNA repetitivas, que permite 
identificar se a degradação do DNA afetou regiões genómicas específicas. Assim, 
os cometas obtidos nos tratamentos controlo e 50 µM de Cu, foram hibridados 
com sondas de DNA ribossomal e DNA telomérico. Esta análise revelou que o Cu 
induziu danos especificamente no DNA ribossomal das 4 castas e no DNA 
telomérico da casta Malvasia Fina. 

Este trabalho multidisciplinar permitiu determinar que dosagens de Zn e Cu são 
fitotóxicas ao nível da raiz, da folha, dos cromossomas e do DNA da videira. 
Também permitiu comparar diferentes castas portuguesas quando colocadas em 
situação de excesso de micronutrientes. Assim, este trabalho pode auxiliar na 
escolha de estratégias de fertilização e na seleção de castas mais tolerantes à 
toxicidade provocada pelo excesso de micronutrientes. 
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