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Resumo  
A fotossíntese, base da produção de matéria orgânica nas plantas, depende muito 

das condições edafoclimáticas. Na ausência de stress hídrico e/ou nutricional, depende 
da eficiência na interceção de radiação e respetiva conversão em assimilados. Em 
pomares de pera ´Rocha´ do Oeste com diferentes localizações e modelos de produção, 
determinaram-se parâmetros fotossintéticos e conteúdo em fotoassimilados para avaliar 
a eficiência do controlo e monitorização da rega pelo sistema Smart Irrigation 
Management - Hidrovolution™ (Hidrosoph, Portugal). Os dados obtidos mostraram que 
a capacidade fotossintética das folhas sob luz saturante (Amax) não foi afetada pela 
radiação solar média, que foi sempre mais elevada numa das parcelas. A Amax e o 
índice de performance fotoquímica (PIabs) foram máximos próximo da colheita, 
diminuíram com a senescência das folhas e pouco diferiram entre as parcelas, embora 
tendessem a ter maiores valores nos pomares de maior densidade. A eficiência máxima 
potencial do PSII apresentou sempre valores que não indiciam stress significativo, 0,80-
0,84, confirmando a não-limitação da capacidade fotoquímica primária. O conteúdo em 
fotoassimilados das folhas e frutos, determinado entre maio e agosto, realçou a 
importância da fotossíntese das folhas no desenvolvimento dos frutos. Quando a 
capacidade fotossintética das folhas foi máxima, o amido, sacarose e glucose 
decresceram sem que a frutose e sorbitol variassem significativamente, enquanto nos 
frutos aumentou a sacarose, sorbitol e frutose. No período pós colheita, diminuiu a 
capacidade fotossintética das folhas mas aumentou o seu teor em açúcares, 
corroborando a importância que tivera o transporte de sacarose e sorbitol das folhas para 
o fruto durante a sua fase de crescimento, potenciado pelo aumento de glucose 
resultante da hidrólise do amido nas folhas. A análise destes indicadores fisiológicos 
revelou-se um complemento fundamental para avaliação da eficiência dos modelos de 
produção em estudo, incluindo a disponibilidade hídrica monitorizada pelo sistema 
implantado, ajudando na compreensão das dinâmicas bioquímicas e sua relação com o 
ciclo da cultura. 

 
Palavras-chave: Pyrus communis, fotossíntese, açúcares solúveis, amido. 
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Abstract  

Seasonal variation of photoassimilates content in leaves and fruits of 
‘Rocha’ pear. 

Organic matter production depends on photosynthesis, which in turn is strongly 
related with soil and climate conditions. In the absence of water stress and nutrient 
deficiencies, photosynthesis depends on light interception and conversion efficiency 
into assimilates. Photosynthetic parameters and assimilate content were evaluated in 
‘Rocha’ pear orchards with different locations and production models. One of the 
orchards showed high levels of incident radiation without affecting maximum 
photosynthetic rates (Amax). Amax and the photochemical performance index (PIabs) 
were higher near harvest, decreased with leaves senescence and did not differ 
significantly between orchards, despite the tendency to present higher values in higher 
density orchards. Values between 0,80 and 0,84 for maximum potential efficiency of 
PSII did not indicate physiological stress, confirming that the primary photochemistry is 
not impaired. Leaves and fruits photoassimilates content evaluated between May and 
August enhanced the importance of leaf photosynthesis in fruit growth. When leaf 
photosynthetic rates were higher, starch and sucrose decreased without significant 
variations in glucose, fructose and sorbitol, while in the fruits sucrose, sorbitol and 
fructose increased. After harvest, leaf photosynthetic rates decreased and sugar content 
increased, highlighting the importance of sugars transport from leaves to fruits, namely 
sucrose, and also glucose resulting from starch hydrolysis. Physiological analysis of 
these parameters showed to be an important complement to evaluate production 
efficiency of different orchard models, helping to understand biochemical dynamics and 
their relation with crop cycle. 

 
Keywords: Pyrus communis, pear, photosynthesis, soluble sugars, starch. 
 
Introdução 

 Há mais de duas décadas foi antecipado por Ildefonso Saraiva (1992), 
que “a fruticultura moderna será a especialidade agrícola e profissional de exploração 
científica e lucrativa de selectas fruteiras...”, tal como tem vindo a ocorrer com a pera 
‘Rocha’ do Oeste. Neste sentido, o projeto Aqua+(Pro) (PRODER 4.1 Cooperação para 
a Inovação, nº 44894) envolveu produtores e investigadores na exploração e 
desenvolvimento experimental de um sistema de rega inteligente de elevada precisão, 
Smart Irrigation Management - Hidrovolution™ (Hidrosoph, Portugal), em pomares de 
pera ‘Rocha’ de quatro sub-regiões distintas da zona do Oeste com diferentes modelos 
de produção. A pera ‘Rocha’ do Oeste é produzida na orla marítima desde Sintra até 
Leiria e tem Denominação de Origem Protegida (DOP) desde 2003. Atualmente, a 
produção de pera ‘Rocha’ é de aproximadamente 210.000 toneladas anuais, sendo o 
produto agrícola com maior quota de certificação e elevada vocação exportadora, que 
no caso de alguns operadores é de aproximadamente 70% (GPP, 2015). Duas das 
características da zona de produção da pera ‘Rocha’ que a tornam particularmente 
adequada para a cultura são as temperaturas médias anuais amenas e a radiação solar 
relativamente elevada e com poucas flutuações sazonais (Saraiva, 1992). 

A fotossíntese, base da produção de matéria orgânica nas plantas, depende muito 
do meio edafo-climático. Em condições não limitantes de nutrientes, depende 
essencialmente da eficiência da captação da radiação e da disponibilidade de água 
(Sinclair & Hori, 1989). Nas plantas, as folhas são o principal local de produção de 
recursos, através da utilização da energia da luz na assimilação de carbono inorgânico 
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em hidratos de carbono, podendo a exportação de fotoassimilados das folhas para os 
tecidos heterotróficos corresponder a 80% do carbono fixado na fotossíntese (Anuradha 
et al., 2017). Nos frutos clorofilinos, as trocas gasosas são complexas (Ho et al., 2008). 
A fixação de CO2 nos frutos equilibra frequentemente o que é libertado durante o dia 
pela respiração mitocondrial, mas não é suficiente para compensar a contínua perda de 
CO2 que se mantem também no período de escuridão (Blanke & Lenz, 1989). É o 
carbono exportado pelas folhas que assegura a fase de maior desenvolvimento dos 
frutos (Teng et al., 2002; Teo et al., 2006; Hudina et al., 2007). Assim, quer a 
fotossíntese, quer a partição de hidratos de carbono têm sido parâmetros fisiológicos 
importantes para calcular o vigor e o desenvolvimento em árvores de fruto (Lakso & 
Flore, 2003; Sousa, 2013). 

 Neste trabalho, avaliou-se a eficiência do controlo e monitorização da 
rega pelo sistema Smart Irrigation Management - Hidrovolution™ (Hidrosoph, 
Portugal) em pomares com diferentes modelos de produção de pera ‘Rocha’, através da 
determinação da: i) capacidade foliar de fixação e assimilação fotossintética do carbono 
ao longo do desenvolvimento dos frutos; ii) exportação de fotoassimilados das folhas 
para os frutos; iii) capacidade foliar de fixação e assimilação do carbono no período 
pós-colheita. 

 
Material e métodos  

Material vegetal: Realizaram-se ensaios em parcelas de quatro pomares de 
Pyrus communis cv ‘Rocha’, designados por Ruiva, Junqueira, Brejo e Rol, localizados 
respetivamente em Acipreste, Cela, Alfeizerão e Lourinhã, zonas distintas da região do 
Oeste. As parcelas em estudo também diferem nas densidades de plantação, 
suscetibilidades à alternância, técnicas de produção e necessidades hídricas (Silvestre et 
al., 2014a). Nos pomares foram instaladas sondas no solo, de forma a controlar e 
monitorizar a rega pelo Smart Irrigation Management - Hidrovolution™ (Hidrosoph, 
Portugal). Em 3 árvores representativas de cada pomar realizaram-se mensalmente 
medições em folhas de verdascas totalmente expandidas (maio, mês 5, a outubro, mês 
10) e em frutos em desenvolvimento (maio, mês 5, a agosto, mês 8). As temperaturas e 
irradiâncias ocorridas no período em estudo (2014) foram obtidos pelas estações 
meteorológicas do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN), 
com os dados da Cela a serem usados nas parcelas denominadas por Ruiva e Junqueira e 
os dados respeitantes à estação de Alfeizerão usados na parcela denominada por Brejo. 
Para a quarta parcela, na Lourinhã (Rol), não foi possível obter esses dados. 

 
Fotossíntese: A taxa fotossintética foi medida em 2 folhas não-destacadas por  

árvore com um analisador de gases por infravermelhos (LCpro+ Adc BioScientific Ltd, 
Great Amwell, Hertfordshire, UK) em condições controladas e irradiâncias crescentes 
(curvas A/I), permitindo determinar a fotossíntese máxima a luz saturante (Amax), tal 
como descrito em Nunes et al. (2009). O funcionamento do aparelho fotoquímico foi 
avaliado com recurso a um fluorómetro de excitação contínua (Plant Efficiency 
Analyser, Hansatech Ltd., Norfolk, U.K,). Foram analisadas 16 folhas por árvore. Após 
adaptação, in situ, das folhas ao escuro (10 minutos), foi aplicado um pulso de luz 
saturante (3500 µmol m-2 s-1) com 1 s de duração. A fase rápida da indução de 
fluorescência foi automaticamente registada e o sinal obtido analisado, permitindo o 
cálculo do índice de performance fotoquímica (PIabs) e do rendimento quântico 
máximo potencial do fotossistema II (Fv/Fm) (Silvestre et al. 2014b). 

 
Extração e determinação de açúcares solúveis e amido: Amostras de folhas e 
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frutos recolhidas mensalmente foram rapidamente congeladas em azoto líquido e 
mantidas a -80ºC até posterior extração, num total mensal de 6 amostras por tecido e 
parcela em estudo. Os açúcares solúveis foram extraídos de acordo com Guy et al. 
(1992) e determinados espectrofotometricamente (Sucrose/D-Glucose/D-Frutose assay 
kit, UV method, Boehringer Mannheim / R-Biopharm e D-sorbitol colorimetric assay 
kit, Sigma-Aldrich). A fração insolúvel foi utilizada na determinação do amido após 
hidrólise, como descrito em Sebastiana et al. (2016).  

 
Análise estatística: A evolução dos parâmetros ao longo dos meses foi avaliada 

graficamente para efeitos exploratórios. Considerando o conjunto de dados para todas as 
quintas, foram ajustados modelos de regressão para os parâmetros em função do tempo 
(mês) e quinta de proveniência da observação. Foram ajustados modelos lineares e 
quadráticos no tempo, optando-se pelo melhor modelo de acordo com o resultado do 
teste F para comparação de modelos encaixados. Os modelos de regressão permitiram 
testar a diferença entre quintas para um mesmo mês de observação (teste de Wald). 
Foram considerados estatisticamente significativos os resultados de testes com p-value 
associado <0.05. 

 
Resultados e discussão  

A temperatura média mensal entre maio e outubro não variou significativamente 
em qualquer das estações (Alfeizerão e Cela), nem entre si (resultados não 
apresentados). A temperatura média mensal nesse período mais quente foi de 18,1 ºC 
±4,2 e 18,2 ± 3,9 ºC, respetivamente para Alfeizerão e Cela. As temperatura médias 
anuais situaram-se entre os valores exigidos para pereiras, 13 a 17 ºC (Saraiva, 1992).  

A radiação solar acumulada acresceu significativamente ao longo do tempo, com 
um acréscimo médio de 240 MW m-2 de maio a outubro nas duas estações. No entanto, 
a estação de Alfeizerão (próxima do Brejo) registou sempre maiores valores que a de 
Cela, que abarca a Ruiva e Junqueira. Em média, a radiação solar acumulada em maio e 
outubro foi cerca de 160 e 400 MW m-2 na estação de Alfeizerão e 60 e 300 MW m-2 na 
de Cela. A radiação solar relativamente elevada e com poucas flutuações sazonais, é 
particularmente adequada para a cultura de pereiras (Saraiva, 1992). 

A capacidade fotossintética a luz saturante (Amax) não variou entre as parcelas, 
aumentando a partir de maio até atingir o máximo (20 a 22 µmol m-2 s-1) próximo da 
época da colheita (julho) e decrescendo acentuadamente (cerca de 40%) no período pós-
colheita com o aumento da senescência das folha (Fig. 1A). O rendimento quântico da 
fotossíntese não variou ao longo do tempo, nem entre as parcelas (resultados não 
apresentados), indicando que a utilização da energia da luz na fixação de carbono não 
estava também limitada a irradiâncias não saturantes. O facto da Amax ser idêntica nas 
quatro parcelas e do rendimento quântico da fotossíntese também não variar, mostra que 
nestes modelos de produção foram asseguradas práticas culturais, incluindo regime 
hídrico, que permitem elevada capacidade de utilização da energia da luz solar na 
fixação fotossintética do carbono, desde irradiâncias não saturantes a saturantes. No 
entanto, o índice de performance fotoquímico (PIabs) embora máximo próximo da 
colheita (julho e agosto), tal como a Amax, diferiu significativamente entre as parcelas 
em análise (Fig. 1B). Os valores de PIabs foram idênticos no Rol e Junqueira e sempre 
mais elevados nestes do que na Ruiva, enquanto no Brejo não foram significativamente 
diferentes das restantes parcelas. A eficiência potencial máxima do PSII (Fv/Fm) variou 
ao longo do tempo com um padrão idêntico à Amax e PIabs e foi menor no Brejo, mas 
apresentou sempre valores que não indiciam stress significativo, entre 0,80-0,84. De um 
modo geral, considera-se que uma planta não sujeita a stress na altura da medição 
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apresenta valores entre 0,78-0,84 (Bjorkman & Demmig, 1987). No seu conjunto, estes 
resultados mostram que as diferenças na radiação solar existente entre algumas das 
parcelas não limitaram a captação da energia da luz e a disponibilidade hídrica 
assegurou a abertura estomática adequada para a fixação do CO2. 

Em Pyrus communis cv ‘Rocha’, o conteúdo em fotoassimilados que variaram 
significativamente (p<0,05) durante o desenvolvimento das folhas (fig. 2) e frutos (fig. 
3) mostrou que o padrão de variação ao longo de tempo de cada hidrato de carbono nas 
folhas ou nos frutos, foi semelhante em todas as parcelas. No entanto, o conteúdo de 
cada hidrato de carbono pode variar nas diferentes parcelas. Assim, as principais 
diferenças foram: i) o amido decresceu nas folhas e frutos até à altura da colheita, 
aumentando nas folhas a partir daí, sempre com um teor mais elevado no Brejo, seguido 
da Junqueira e igualmente menor na Ruiva e Rol; ii) a sacarose variou nas folhas de 
modo idêntico ao amido, também com mais sacarose sempre no Brejo e menos no Rol, 
enquanto foi aumentando nos frutos sem que existissem diferenças entre as parcelas; iii) 
a frutose aumentou ao longo do desenvolvimento dos frutos, triplicando entre maio e 
agosto, e sempre mais elevada no Brejo do que em qualquer das outras parcelas. 
Também o conteúdo médio de sorbitol passou de 2-3 para 6-9 �mol por g de peso seco 
de fruto, respectivamente em maio e agosto, sem que houvesse alteração dos valores 
médios nas folhas que foram sempre próximos de 9 µmol cm-2 de folha. A glucose dos 
frutos não variou significativamente tendo sido obtido mensalmente em todas as 
parcelas valores médios próximos de 50 µmol por g de peso seco de fruto. O conteúdo 
em glucose das folhas decresceu de maio a agosto, aumentando ligeiramente desde a 
época da colheita até à queda das folhas, e foi maior na Junqueira. A frutose das folhas 
não varia ao logo do tempo e apresenta sempre menores valores que a glucose 
(resultados não apresentados). Em síntese, ao longo do desenvolvimento dos frutos, o 
amido, sacarose e glucose decresceram nas folhas sem que a frutose e sorbitol variassem 
significativamente, enquanto nos frutos aumentou a sacarose, sorbitol e frutose.  

O amido, um homopolímero de glucose insolúvel que armazena grande 
quantidades de carbono orgânico, não pode ser diretamente transportado. Quando a 
capacidade fotossintética (Amax) aumenta, o decréscimo do amido nas folhas sem que 
aumente a glucose resultante da sua hidrólise, indica a utilização na síntese de outros 
hidratos de carbono. O decréscimo de sacarose determinado nesses condições e o 
aumento nos frutos, sugere o transporte da folha para o fruto. Noutras cultivares de pera, 
o conteúdo em sacarose e glucose da folha apresentou flutuações ao longo do tempo 
atingindo picos máximos no início de maio e fim de julho (Hudina et al., 2007). Numa 
análise mês a mês também encontrámos algumas flutuações que não invalidaram a 
significância das regressões utilizada na análise dos resultados. O facto do sorbitol não 
variar na folha não excluí a sua síntese a partir da hidrólise do amido e subsequente 
transporte para o fruto. É sabido que o sorbitol é sintetizado a partir de glucose 
essencialmente nas folhas e que pode ser oxidado a frutose nos frutos (Bosetto et al., 
1992, Nii et al., 1994, Gutierrez et al., 1996). Nos frutos, a acumulação de sacarose e 
frutose que determinámos ao longo do desenvolvimento é uma característica comum. 
Em várias espécies, incluindo em Pyrus, essa acumulação resulta do transporte de 
sacarose e sorbitol da folha para o fruto (Noiraud et al., 2001, Watari et al, 2004, 
Hudina et al., 2007), o que corrobora os resultados apresentados. As diferenças 
significativas (p<0,05) assinaladas entre as parcelas mostram um maior conteúdo em 
amido e sacarose nas folhas recolhidas no Brejo e menor no Rol, enquanto nos frutos o 
Brejo tem mais frutose que qualquer outra parcela e menos amido que o Rol. No Brejo, 
onde a radiação solar foi sempre mais elevada, a Amax e PIabs foram semelhantes a 
qualquer das outras parcelas pelo que as diferenças observadas não deverão resultar de 
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diferente capacidade de síntese de hidratos de carbono da folha. É possível que existam 
diferenças entre as parcelas no transporte para o fruto e no seu metabolismo, mas a 
dinâmica desses processos implica mais investigação como tem vindo a ser feito noutras 
variedades (e. g. Shen et al., 2017). 

 
Conclusões  

Em pomares com diferentes modelos de produção de pera ‘Rocha’, com controlo 
e monitorização da rega pelo sistema Smart Irrigation Management - Hidrovolution™ 
(Hidrosoph, Portugal), a variação da capacidade fotossintética (Amax) ao longo do ciclo 
de produção e no período pós-colheita foi sempre idêntica. Este resultado, corroborado 
por parâmetros obtidos pela fluorescência da clorofila a, mostram que as práticas 
culturais asseguraram sempre a adequada captação da energia da luz e abertura 
estomática para fixação do inorgânico e consequente formação de açúcares. 

O conteúdo em fotoassimilados determinado ao longo do desenvolvimento dos 
frutos e até à senescência das folhas, realçou a importância da fotossíntese das folhas no 
desenvolvimento dos frutos em todas as parcelas: i) ao longo do desenvolvimento dos 
frutos, quando a capacidade fotossintética das folhas foi aumentando, os principais 
açucares de reserva decresceram devido ao transporte para os frutos; ii) no período pós 
colheita, diminuiu a capacidade fotossintética da folha e aumentaram os açúcares, dado 
que já não há transporte para o fruto.  

No seu conjunto, a análise dos resultados suporta as práticas culturais utilizadas, 
incluindo a economia de água através do controlo e gestão de rega a níveis inferiores ao 
conforto hídrico pelo sistema testado. 
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Figura 1 - Fotossíntese máxima a luz saturante (Amax) e índice de performance 
fotoquímico (PIabs), determinados em folhas de Pyrus communis cv Rocha de maio (5) 
a outubro (10) em quatro parcelas, após ajuste de modelos de regressão adequados. 
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Figura 2 - Amido e sacarose de folhas de Pyrus communis cv Rocha de maio (5) a 
outubro (10) em quatro parcelas, após ajuste de modelos de regressão adequados. 

 

 
 

Figura 3 - Amido, sacarose e frutose em frutos de Pyrus communis cv Rocha, 
determinados de maio (5) a agosto (8) em quatro parcelas, após ajuste de modelos de 
regressão adequados. 
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