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RESUMO 
O stresse hídrico associado a temperaturas elevadas e excessiva radiação solar é 
um problema que cada vez mais afeta negativamente a produtividade em videira 
e a qualidade do bago de uva. Por isso, neste estudo, recorreu-se a detalhadas 
análises bioquímicas e moleculares para se perceber de que forma a aplicação 
foliar de caulino, como estratégia de mitigação dos efeitos do stresse estival, 
influencia vias metabólicas-chave do metabolismo primário fortemente 
relacionadas com características de qualidade do bago de uva e mecanismos 
moleculares de tolerância/adaptação a stresse abiótico, tais como o transporte e 
metabolismo de açúcares e polióis, ou o metabolismo e biossíntese de galactinol 
e oligossacarídeos da família da rafinose (OFR).  

Análises transcricionais dirigidas, por PCR quantitativo em tempo real, 
demonstraram que a expressão de vários genes que codificam transportadores 
de açúcar, nomeadamente os genes VvSUC12, VvHT1, VvHT3, VvTMT1 e VvSWEET11 
foi significativamente maior em bagos de plantas tratadas com caulino, 
principalmente nas fases finais de amadurecimento (após véraison), o que sugere 
uma melhoria na capacidade de transporte de açúcares, tanto na forma de 
descarregamento do floema como na forma de transporte pós-floémico nestes 
órgãos de armazenamento, apesar do facto de apenas a concentração de frutose 
ter aumentado, de acordo com análise por HPLC. As expressões génicas da 
invertase associada à parede celular (VvcwINV) e da sacarose sintetase (VvSuSy), 
bem como a atividade enzimática da invertase foram igualmente analisadas 
devido à sua importância direta no metabolismo de sacarose e indireta, mas 
significativa, no descarregamento do floema e transporte pós-floémico 
apoplástico no bago de uva. Os resultados demonstraram um aumento 
significativo dos transcritos da VvSuSy enquanto os da (VvcwINV), bem como a 
sua atividade foram semelhantes na fase madura e ligeiramente inferiores na fase 
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final do amadurecimento em bagos de plantas tratadas com caulino. Os 
transcritos da galactinol sintetase (VvGOLS1), bem como as quantidades de 
galactinol, myo-inositol, e rafinose foram significativamente maiores em bagos 
imediatamente antes de véraison, indicando uma estimulação da via dos ORFs 
nesta fase. 

Uma análise metabolómica global foi paralelamente efetuada por GC-TOF-MS e 
demonstrou que a aplicação foliar de caulino teve um efeito variável no 
metabolismo primário de bagos de uva maduros, particularmente em importantes 
classes de metabolitos como acúcares, acúcares-fosfato, polióis, aminoácidos e 
ácidos orgânicos. 
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