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Introdução, objetivos  e metas
As recentes alterações no padrão climático em Portugal, na Europa e
no Mundo, têm motivado a procura de diferentes soluções fiáveis,
práticas e amigas do ambiente que, possam mitigar o efeito dessas
alterações climáticas na qualidade e produtividade das espécies
fruteiras. É neste contexto que surge o Projeto 2-”Produção de fruteiras
– melhoria das práticas culturais e medidas de mitigação face a um
ambiente em mudança”, da linha de Investigação “ISAC- Innovation
for Sustainable Agro-food Chains” do Projeto INTERACT, no qual se
procurou desenvolver práticas agronómicas, que visam a
sustentabilidade e a adaptação das espécies amendoeira, aveleira,
castanheiro, cerejeira e mirtilos, economicamente relevantes em
Portugal, ao clima em mudança.

#Ilustração 1 _ Localização dos ensaios de campo.

Procedimento experimental
Vários ensaios de campo e de laboratório foram delineados:
1. Diferentes pomares foram selecionados. Escolheram-se

diferentes zonas, correspondentes a diferentes zonas climáticas
e a diferentes culturas de relevante importância sócio-
-económica para a região (Ilustração 1).

2. Foram programadas diferentes estratégias de mitigação de
acordo com a cultura (Quadro 1).

3. Foram realizadas diferentes medições e determinações em
campo (árvores) em laboratório (frutos e folhas) (ilustração 2).

Culturas Tipo de estudo
Amendoeira Diferentes aplicações de boro e azoto ao solo e

foliar e, dotações de rega (ausência, 35, 75 e 100% da
evapotranspiração potencial).
Estudo da biodiversidade genética através da
análise proteica de alelos.

Aveleira Diferentes dotações de rega e aplicação de de
caulino e ácido salicílico.
Estudo da biodiversidade genética através da
análise proteica de alelos.

Castanheiro Aplicaão de caulino e silício em diferentes
concentrações

Cerejeira Aplicação de substâncias orgânicas naturais e de
síntese ((CaCl2 ,Ca(OH)2, GA3 e ABA), bioestimulante
natural (Ascophyllum nodosum), glicina-betaína,
quitosano e ácido salicílico) com vista à redução do
rachamento do fruto e aumento da sua qualidade
com prolongamento do período de
armazenamento e ‘shelf-life’.

Mirtilo Estudo da biossíntese das antocianinas.
Estudo da variação de compostos bioativos e sua
relação com a evolução das hormonas endógenas
e expressão génica.
Estudo comparativo de variedades.

Quadro 1. Intervenções desenvolvidas.

#Ilustração 2_ Determinações realizadas.

Resultados
1. A aplicação de caulino (aveleira) e de silício (aveleira e

castanheiro) revelou efeitos positivos, devido ao aumento de
enzimas antioxidantes, em proteínas totais e compostos fenólicos.

2. A aplicação de silício revelou ainda efeitos positivos na tolerância
à doença da tinta no castanheiro.

3. Na amendoeira, a aplicação de rega deficitária a 30% da
evapotranspiração, durante a fase de enchimento do fruto, foi a
mais eficaz na adaptação desta cultura ao stresse estival.

4. Na cerejeira, a aplicação de cálcio revelou ser eficaz na redução
do rachamento dos frutos, enquanto que aplicação foliar de ácido
giberélico e ácido salicílico mostraram efeitos benéficos na
qualidade das cerejas pelo aumento do seu peso, diâmetro e
firmeza. Já a glicina-betaína e o bioestimulante à base de algas
marinhas, aumentaram os teores em fitoquímicos e atividade
antioxidante dos seus frutos.

5. Nos mirtilos, a maturação e acumulação de antocianinas variou de
acordo com a expressão génica, que por sua vez influência a
balanço hormonal endógeno. Mas não variou com a cultivar.

6. Concluímos que, é possível encontrar soluções sustentáveis na
produção de fruteiras que lhes permitam uma melhor adaptação
às mudanças climáticas, muito embora a intensidade de resposta
da planta esteja fortemente dependente da espécie e da cultivar.
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