
TEMAS DE TESES DE MESTRADO ENG. AGRONÓMICA – 2017/2018 
 

Nota: A apresentação desta lista não inviabiliza a realização de outras dissertações com temas 
propostos pelos alunos ou orientadas por estes ou outros professores ou investigadores 

 
 

1) Virologia/Nematologia/Videira 
Tema: Interacção hospedeiro x vírus x nemátodes: identificação de vírus e de potenciais 
nemátodes causadores de danos em videira. 
Local de realização do trabalho: INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária IP (Campus de Oeiras) 
Orientador: Professor António Mexia (ISA) 
Orientador (de Virologia): Doutora Margarida Santos (INIAV) 
Apoio de Nematologia: Doutora Lurdes Inácio (INIAV) 
 

2) Biologia Molecular/Nematologia 
Tema: Validação dos protocolos de biologia molecular para identificação dos principais 
géneros de nemátodes fitoparasitas. 
Local de realização do trabalho: INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária IP (Campus de Oeiras) 
Orientador: Professor Arlindo Lima (ISA) 
Orientador (de Biologia Molecular): Doutora Eugénia de Andrade (INIAV) 
Apoio de Nematologia: Doutora Lurdes Inácio (INIAV) 

 
3) Tema: O uso de pesticidas na vinha e as práticas agrícolas dos 
agricultores 
Orientadores: Isabel Rodrigo & Alexandra Seabra Pinto 
O Tema insere-se nos trabalhos do projecto Interreg/Sudoe VINOVERT 
A dissertação tem por objectivo a aplicação da metodologia "nudges", relacionada com a 
Economia Comportamental, junto de associados de uma Adega Cooperativa. A selecção desta 
última será feita em concordância com o Aluno/a, a fim de lhe facilitar a recolha de informação 
empírica. 

 

4) Tema/ Título: Identificação e caracterização de genes de 
patogenicidade do fungo Colletotrichum kahawae, agente causal da 
antracnose dos frutos verdes do cafeeiro 
 
Orientador do ISA: Ana Cabral e Helena Azinheira 
 
Enquadramento:  
O café é um dos produtos mais valiosos no comércio mundial, sendo crucial para a economia 
de muitos países. A antracnose dos frutos verdes do cafeeiro, vulgarmente conhecida por 
Coffee Berry Disease (CBD), é causada pelo fungo Colletotrichum kahawae J.M. Waller & P.D. 
Bridge, e tem-se mantido restrita aos cafeeiros Arábica (Coffea arabica L.) em África. Esta 
doença pode originar 50-80% de perdas de produção se não forem aplicadas medidas de 
controlo químico.  
Além da sua importância económica, alguns fungos do género Colletotrichum estão entre os 
modelos mais significativos em micologia, nomeadamente devido às várias etapas do seu 
processo infeção, frequentemente hemibiotrófico, ou seja, o processo de infeção se inicia com 



uma fase biotrófica passando posteriormente a uma fase necrotrófica. O estudo dos 
mecanismos moleculares envolvidos no processo de infeção, assim como da interação planta – 
patogêneo é essencial para a implementação de programas de melhoramento do cafeeiro 
visando a obtenção de variedades resistentes ao CBD e constitui a forma mais económica e 
ecologicamente sustentável de combater esta doença. 
Deste modo, este projeto visa a identificação e estudo da expressão de genes envolvidos em 
etapas chave do processo de infeção do cafeeiro, tais como a formação de apressórios e a 
penetração dos tecidos, o switch para a necrotrofia e o desenvolvimento da infeção até à 
morte dos tecidos, e o estudo dos seus perfis de expressão. 
 
Objectivo: Identificação de genes eventualmente relacionados com o processo de infeção de 
C. Kahawae 
 
Descrição das tarefas:  
1 - Identificação, em C. kahawae, de genes homólogos a genes envolvidos no processo de 
infeção noutros patossistemas (nomeadamente de outros Colletotrichum, filogeneticamente 
próximos). Esses genes serão obtidos em bases de dados e analisados bioinformaticamente. 
2 - Obtenção de amostras de C. kahawae ao longo do processo de infeção em hipocótilos de C. 
arábica e monitorização do processo de infeção por microscopia. 
3 – Caracterização dos perfis de expressão dos genes selecionados na tarefa 1 com recurso à 
técnica de qPCR (PCR quantitativo) 
 
Local de realização: Proteção de Plantas - Patologia Vegetal e Centro de Investigação das 
Ferrugens do Cafeeiro. 
 

 
5) Tema/ Título: Diversidade genética e genómica intra-varietal em 
oliveira ‘Galega Vulgar’ 
 
Orientadores do ISA: Mariana Mota e Pedro Talhinhas 
 
Enquadramento: Em Portugal, a cultivar de oliveira ‘Galega Vulgar’ é a mais cultivada e a mais 
apreciada pelas características sensoriais do azeite. Apresenta no entanto diversos 
inconvenientes agronómicos, incluindo dificuldades na propagação vegetativa e difícil aptidão 
para a cultura em modo super-intensivo. É reconhecida a existência de diversidade genética 
entre indivíduos desta cultivar e esta diversidade encontra-se amostrada por intermédio duma 
coleção de germoplasma. Esta coleção constitui assim uma importante ferramenta para o 
melhoramento da ‘Galega Vulgar’ para melhor se adequar às exigências agronómicas atuais. 
 
Objetivo: Caracterizar a diversidade genética e genómica numa coleção de germoplasma de 
oliveira ‘Galega Vulgar’ recorrendo a marcadores moleculares e à determinação do tamanho 
do genoma por citometria de fluxo, respetivamente. 
 
Descrição das tarefas: 
1. Amostragem 
2. Diversidade genética: extração de DNA e caracterização de diversidade com recurso a 
marcadores moleculares 
3. Diversidade genómica: extração de núcleos e caracterização de diversidade do tamanho do 
genoma com recurso a citometria de fluxo 
4. Integração dos resultados e discussão. 
 



Local de realização: ISA (pontualmente no INIAV – Elvas) 

6- Avaliação da diversidade genética das populações de Corema album 
Orientador: Mariana Mota (ISA) 
Co-orientador: Filomena Nóbrega (INIAV) 
Enquadramento:  
A camarinha, com o nome científico de Corema album, é uma espécie endémica da península 
Ibérica. Produz um fruto branco, comestível, de sabor agridoce e com características 
importantes quer ao nível do valor nutritivo quer ao nível da composição em antioxidantes. As 
particularidades deste fruto podem constituir uma nova oportunidade para a sua exploração 
comercial e desenvolvimento de novos nichos de mercado. Para isto, torna-se necessário 
introduzir em cultura os genótipos de interesse com base na qualidade e produção do fruto, a 
fim de responder às exigências dos mercados e dos consumidores. Para a seleção dos 
genótipos de interesse, que constituirão o material de partida para um programa de 
melhoramento, é fundamental conhecer a distribuição da variabilidade genética existente 
entre e dentro das populações naturais existentes em Portugal.  
Objetivo:  
O objetivo deste trabalho consiste na avaliação da diversidade genética das populações de 
camarinha por marcadores moleculares ISSR.  
Descrição das tarefas: 
1 - Pesquisa bibliográfica  
2 - Colheita das amostras 
3 - Extração de ADN genómico 
5 - Amplificação por PCR utilizando vários primers ISSR, otimização da metodologia; 
6 - Análise dos resultados. 
7 - Elaboração do relatório. 
Local de realização: 
INIAV, com recolha de material na Herdade Experimental da Fataca  
 

7 -  Análise da diversidade genética de populações de 
framboesas 
 Orientador: Pedro Brás de Oliveira (INIAV) 
Co-orientador: Cristina Oliveira/Mariana Mota (ISA)  
Enquadramento:  
Nos últimos anos a produção de pequenos frutos tem registado um aumento significativo 
sendo a cultura da framboesa o maior caso de sucesso. A produção portuguesa é quase 
exclusivamente para exportação encontrando-se os mercados muito profissionalizados 
baseados em cultivares oriundas de clubes a que o produtor português se tem que associar 
para poder exportar. Numa tentativa estudar a viabilidade de um programa de melhoramento 
de pequenos frutos são necessários estudos de germinação de sementes de estabelecimento 
de critérios de seleção para a espécie. 
Objectivo:  
Caracterização de populações de framboesa obtidas por germinação de sementes.  
Descrição das tarefas: 
Germinação de populações de framboeseira. 
Instalação de campo experimental com as plantas recém-germinadas. 
Acompanhamento fitotécnico do campo experimental e avaliação da performance das 
diferentes plantas. 
Local de realização: 
INIAV, Herdade Experimental da Fataca 
 



8- Biologia reprodutiva em Corema album: Morfologia e anatomia 
Orientador: Teresa Valdiviesso (INIAV) 
Co-orientador: Cristina Oliveira/Mariana Mota (ISA)  
Enquadramento: 
A camarinha (Corema album) é uma espécie dioica endémica das zonas dunares da península 
ibérica que produz frutos comestíveis. No entanto, os frutos desta espécie apresentam 
características únicas, quer pelo sabor, quer pelo seu aspeto de baga branca. O seu consumo é 
esporádico resultante da colheita direta em plantas nas dunas. Recentemente tem havido um 
crescente interesse em estabelecer esta espécie como nova cultura, tornando-se essencial 
conhecer a sua biologia floral e reprodutiva. A comparação e integração dos resultados da 
morfologia e anatomia da reprodução sexuada nesta espécie dioica, obtidos neste trabalho, 
serão uma ferramenta de grande utilidade para a compreensão dos mecanismos envolvidos na 
produção de frutos e para o melhoramento genético desta espécie tendo em vista a 
introdução dos seus frutos para o consumo em fresco. 
Objetivo: 
Descrever a morfologia e anatomia do sistema reprodutivo da Corema album 
Descrição das tarefas:  
 - Observações e colheitas de material vegetal em plantas masculinas e femininas, em 
condições naturais, 
 - Observações à lupa e caracterização das flores (constituição morfológica e 
dimensões) 
 - Realização de cortes histológicos das estruturas reprodutivas para a descrição 
anatómica 
 - Morfologia e anatomia do embrião 
 - Comparação e integração dos resultados da morfologia e anatomia das estruturas 
estudadas 
 
Local de realização: 
INIAV, com recolha de material na Aldeia do Meco. 

 
9) Tema/ Título: Evolução da adopção de protecção biológica em 
culturas protegidas 

 
Orientador do ISA: Elisabete Figueiredo 
 
Orientador fora do ISA: Cristina Amaro da Costa (ESAV /IPV) 
 
Enquadramento: Segundo a Directiva nº 2009/128/CE (Anexo III) deve-se privilegiar 

meios de protecção alternativos à protecção química, nomeadamente a biológica, para 

combater inimigos das culturas. Em sistemas hortícolas intensivos, como é o caso das 

culturas protegidas na região Oeste, fazem-se, frequentemente, largadas, inoculativas 

ou inundativas, com auxiliares adquiridos comercialmente. A protecção biológica em 

culturas hortícolas começou com tratamento biológico no final da década 80 com 

alguns insucessos, devido, em primeiro lugar, à falta de qualidade com que os inimigos 

naturais chegavam aos agricultores. No início da década de 90 iniciaram-se largadas de 

parasitóides para as recém-chegadas larvas mineiras, para afídeos e moscas-brancas, 

predadores contra ácaros tetraniquídeos e tripes e, mais tarde, predadores contra 



moscas-brancas. Ao longo deste tempo, foram realizados inquéritos por questionário a 

agricultores e técnicos com o objectivo de caracterizar a situação de utilização de 

protecção biológica (artrópodes auxiliares usados, tomada de decisão, taxas de 

largada, gestão com protecção química, motivações à adopção) que ainda não foram 

inteiramente analisados.  

Objectivo: Obter informação, no momento actual, sobre a prática de protecção 

biológica em culturas protegidas, viveiros e estufas, com base em inquérito por 

questionário, efectuado a viveiristas, produtores e empresas comercializadoras da 

região. Conhecer a evolução histórica da adopção a este meio de protecção nos 

últimos 30 anos e as suas motivações. 

Descrição das tarefas Realização do questionário e proceder à sua testagem. 
Realização dos inquéritos. Análise da informação obtida e da informação histórica 
disponível a partir de inquéritos anteriores para entender a evolução da utilização da 
protecção biológica e das motivações à sua adopção. 
 
Local de realização:  ISA; este trabalho pode ser realizado, em grande parte, no local 
que mais convier ao estudante.   
 
 

10- Tema/ Título: Estudo da biodiversidade funcional em olival no 
Ribatejo 
 
Orientador do ISA: Elisabete Figueiredo 
 
Orientador fora do ISA: Maria do Céu Godinho (ESAS/IPS) 
 
Enquadramento: A proteção das culturas como componente do itinerário técnico das 
culturas deve ser orientada com base nos princípios e componentes da proteção 
integrada de forma holística e completa numa abordagem ao ecossistema e à gestão 
dos recursos, por forma a minimizar as intervenções em particular a aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos. O conhecimento do ecossistema, das suas componentes e 
das ligações interespecíficas são a base para o desenvolvimento de ferramentas de 
apoio à tomada de decisão e de meios de proteção mais assertivos e ecológicos. 
 
Objectivo: O objetivo principal é a contribuição para o conhecimento da entomofauna 
presente em olival com caraterísticas funcionais para combate à mosca da azeitona e 
traça da oliveira numa perspetiva de desenvolvimento de estratégias sustentáveis de 
proteção da cultura.  
 
Descrição das tarefas: Serão desenvolvidas tarefas em campo e em laboratório para 
levantamento da entomofauna e sua caraterização ao nível da copa e do solo. Serão 
também incluídas tarefas associadas ao conhecimento do itinerário técnico da cultura. 
 
Local de realização: Quinta do Quinto. Escola Superior Agrária de Santarém 



11 - Tema/ Título: Poderá a Lablab purpureus ser uma cultura 
fitoestabilizadora de solos contaminados?  
 
Orientador do ISA: Maria Manuel Abreu e Patrícia Vidigal  
 
Enquadramento: A Lablab purpureus é uma leguminosa de uso versátil e com ampla 
capacidade de adaptação a vários stresses bióticos e abióticos. Em termos nutritivos, a Lablab 
é rica em proteína (folhas e sementes), o que juntamente com a sua versatilidade de 
aplicações (forragem, ornamental, grão e vagem para consumo humano) representa uma 
potencial mais-valia para poder obter rendimento em terrenos que de outra forma seriam 
considerados sem interesse económico. Para além disso a sua elevada capacidade de 
adaptação a vários stresses abióticos leva a suspeitar que poderá adaptar-se a solos 
contaminados em área mineiras e semiáridas, contribuído para a sua fitoestabilização. É com 
este pressuposto que se propõe estudar a Lablab em solos contaminados para determinar se a 
produção desta cultura para forragem nestes solos é uma solução segura e rentável.  
 
Objectivo: Estudo do uso da leguminosa, Lablab purpureus, para a fitoestabilização de solos 
degradados/contaminados em áreas mineiras e semiáridas, e a sua mais-valia socioeconómica  
 
Descrição das tarefas: 
Tarefa 1. Preparação dos solos e sementeira.  
Tarefa 2: Caracterização físico-química do solos e resíduos para construção de um tecnossolo. 
Tarefa 3. Recolha de dados relativos ao crescimento da planta nos solos preparados com e sem 
adição de um tecnossolo.  
Tarefa 4. Determinação dos metais/metaloides na fração disponível dos solos (antes da 
sementeira) e nos lixiviados no final do ensaio. Determinação dos níveis de contaminação na 
área foliar face ao teor de metais/metalóides presentes no solo.  
Tarefa 5. Tratamento estatístico e análise comparativa dos dados recolhidos para determinar o 
uso da Lablab como planta fitoestabilizadora e como forragem.  
 
 
Local de realização: ISA 
 


