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RESUMO
MELO, Israell Ricardo de. Universidade Federal do Acre, fevereiro de 2019. Análise
fotossintética e fisiológica de plantas jovens de duas espécies de açaizeiro da
Amazônia sob deficiência hídrica. Orientador: Marcio de Oliveira Martins. O açaizeiro
é uma palmeira tropical, perene, nativa do Brasil que ocorre nas Regiões Norte e Sudeste
do país. Pertencente à família Arecaceae é uma espécie de clima tropical quente e úmido
(temperatura média anual acima de 26°C, umidade relativa do ar entre 71% e 91%, e
precipitação acima de 1.600 mm por ano). Não é exigente em solos, cresce mesmo em
solos pobres e ácidos, desenvolvendo-se bem naqueles com maior fertilidade. Possui
grande importância socioeconômica na Amazônia e existem duas espécies mais
comercializadas: o açaí de touceira (Euterpe oleracea Mart.) que predomina na Amazônia
Oriental, em áreas de várzea e o açaí solteiro (Euterpe precatoria Mart.) que ocorre na
Amazônia Ocidental desde florestas de terra firme a áreas de baixio. O estado do Acre,
apesar de estar em um bioma com alta oferta hídrica, possui uma estação seca bem
definida que influencia diretamente a produção vegetal. Estudos que procurem conhecer
as modificações que ocorrem durante esse período de seca em plantas de elevado interesse
econômico são superficiais e escassos e de fundamental importância. O trabalho teve por
objetivo avaliar os efeitos de diferentes regimes hídricos sobre parâmetros fotossintéticos
e fisiológicos das espécies (E. oleracea e E. precatoria Mart.). O experimento foi
realizado em estufa do campus Rio Branco da Universidade Federal do Acre e receberam
os tratamentos hídricos: 100%, 75%, 50% e 25% da capacidade de campo durante 90
dias. A análise de fotossíntese e as trocas gasosas das plantas foram realizadas utilizando
um analisador de gás no infravermelho – IRGA, modelo Li-6400XT. Os tratamentos
hídricos aplicados foram capazes de causar alterações nas trocas gasosas das duas
espécies estudadas. A assimilação de CO2 atmosférico foi afetada em E. precatoria, onde
as plantas desta espécie no tratamento de 50% da capacidade hídrica apresentaram maior
fotossíntese e, no tratamento de 100%, houve uma redução de 66,2%. Já para E. oleracea,
observou-se que capacidade hídrica de 25%, a fotossíntese liquida sofreu uma redução
34,7%, em relação ao tratamento de 50% que apresentou maior fotossíntese. Pode-se
concluir que as duas espécies de açaizeiro analisadas, E. oleracea e E. precatoria, são
tolerantes a estresses hídricos moderados. Sendo que ambas apresentam melhor
desempenho fotossintético e de crescimento quando cultivadas a 75% da capacidade de
campo.
Palavras-chaves: Euterpe sp, Estresse hídrico, Trocas gasosas.

ABSTRACT
MELO, Israell Ricardo de. Federal University of Acre, february of 2019. Photosynthetic
and physiological analysis of young plants of two species of açaizeiro of Amazonian
under water deficiency. Advisor: Marcio de Oliveira Martins.Açaizeiro is a tropical,
perennial palm native to Brazil that occurs in the North and Southeast regions of the
country. The Arecaceae family is a warm and humid tropical climate (average annual
temperature above 26 ° C, relative humidity between 71% and 91%, and precipitation
above 1,600 mm per year). It is not demanding on soils, it grows even on poor acidic
soils, developing well in those with higher fertility. It has great socioeconomic importance
in the Amazon and there are two more commercialized species: the monkey açaí (Euterpe
oleracea Mart.) That predominates in the Eastern Amazon, in areas of várzea and the
single açaí (Euterpe precatoria Mart.) That occurs in the Western Amazon from forests
from dry land to lowland areas. The state of Acre, despite being in a biome with high
water supply, has a well defined dry season that directly influences the vegetal production.
Studies that seek to know the changes that occur during this dry season in plants of high
economic interest are superficial and scarce and of fundamental importance. The
objective of this work was to evaluate the effects of different water regimes on
photosynthetic and physiological parameters of the species (E. oleracea and E. precatoria
Mart.). The experiment was carried out in greenhouse at the Rio Branco campus of the
Federal University of Acre and received the water treatments: 100%, 75%, 50% and 25%
of the field capacity during 90 days. The photosynthesis analysis and the gaseous changes
of the plants were performed using an infrared gas analyzer - IRGA, model Li-6400XT.
The applied water treatments were able to cause changes in the gas exchanges of the two
species studied. The assimilation of atmospheric CO2 was affected in E. precatoria,
where the plants of this species in the treatment of 50% of the water capacity presented
greater photosynthesis and, in the treatment of 100%, there was a reduction of 66.2%. For
E. oleracea, it was observed that water capacity of 25%, liquid photosynthesis suffered a
34.7% reduction, in relation to the treatment of 50% that presented greater
photosynthesis. It can be concluded that the two species of açaizeiro analyzed, E. oleracea
and E. precatoria, are tolerant to moderate water stresses. Both showed better
photosynthetic performance and growth when grown at 75% of field capacity.
Keywords: Euterpe sp, Water stress, Gas exchange.
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1 INTRODUÇÃO

O açaizeiro é uma palmeira tropical, perene, nativa do Brasil que ocorre nas Regiões
Norte e Sudeste. Pertencente à família Arecaceae é uma espécie de clima tropical quente
e úmido (temperatura média anual acima de 26°C, umidade relativa do ar entre 71% e
91%, e precipitação acima de 1.600 mm por ano). Não é exigente em solos, cresce mesmo
em solos pobres e ácidos, desenvolvendo-se bem naqueles com maior fertilidade (WADT,
2004).
O açaí é uma bebida produzida a partir da maceração dos frutos em água é cada vez
mais conhecida e requisitada pelos mercados consumidores. O preço sempre elevado,
mesmo no período de safra, reflete bem o quadro de alta demanda, decorrente do rápido
incremento do consumo interno e das exportações, sem o correspondente aumento da
produção quase sempre oriunda do extrativismo (MARTINOT, et. al., 2017; VIEIRA, et
al., 2018).
Na Amazônia existem duas espécies mais comercializadas: o açaí de touceira
(Euterpe oleracea Mart.) que predomina entre os estados do Amazonas e Pará, em áreas
de várzea e o açaí solteiro (Euterpe precatoria Mart.) que ocorre em terras altas e terras
baixas (Vieira, et. al., 2018). O estado do Acre, apesar de estar em um bioma com alta
oferta hídrica, possui uma estação seca bem definida entre os meses de junho e setembro,
onde a média pluviométrica é bastante reduzida, o que influencia diretamente na planta
podendo levá-la ao estresse abiótico e redução da produção vegetal.
Segundo Chaves et al., 2009; Mittler e Blumwald, 2010, os estresses abióticos como
a deficiência de água, alta insolação e altas temperaturas são alguns dos estresses que
estão mais presentes em ambiente agrícolas e silviculturais. A deficiência hídrica
inicialmente atinge o crescimento através da redução na turgescência celular e, como
consequência, redução na expansão foliar resultando em menor área foliar. Efeitos
posteriores incluem reduções na emissão de novas folhas, menor ganho de massa seca,
fechamento estomático, redução nas taxas fotossintéticas, redução na produtividade e, em
uma fase final, morte da planta (CHAVES et al., 2009; HU et al., 2010).
Outros processos fisiológicos que dependem da disponibilidade hídrica são
afetados como: transpiração foliar, expansão da área foliar e alocação de biomassa. Todos
esses processos são influenciados pela redução da água disponível e podem trazer sérias
complicações para o desenvolvimento vegetal (Bartherls e Sunkar, 2005). Estudos que
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procurem conhecer as modificações que ocorrem durante esse período em plantas de
elevado interesse econômicos são de fundamental importância. Portanto, o objetivo deste
trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes regimes hídricos sobre parâmetros
fotossintéticos e fisiológicos das duas espécies: o açaí de touceira (Euterpe oleracea
Mart.) e açaí solteiro (Euterpe precatoria Mart.).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

O açaí é o fruto produzido por uma palmeira popularmente conhecida como
açaizeiro, cujo vinho faz parte da vida do homem da floresta, do morador ribeirinho e,
principalmente, dos habitantes das áreas de várzeas do estuário amazônico.
Economicamente, seu consumo só vem crescendo nos últimos anos, principalmente no
mercado nacional e internacional, provocado pelo sucesso desse produto em diferentes
empreendimentos (IDAM, 2017).
No fim dos anos 90, boa parte de sua produção na região amazônica vinha do
extrativismo vegetal, como atividade primária ou regime de exploração, dado o seu
potencial em prover a subsistência das populações tradicionais que buscam conciliar o
desenvolvimento rural com o uso sustentável das florestas, mediante a coleta sustentável
dos produtos florestais não-madeireiros (SANTANA, 2007).
É preciso analisar que com o aumento do consumo, tem motivado a implantação do
cultivo de açaí em terra firme em sistemas de manejo tecnológico. Além do plantio em
sistemas agroflorestais. Mas mesmo com esse incremento das áreas de plantio em
diversos estados da Amazônia, a parcela da produção originada pela exploração de
açaizais nativos ainda responde pela quase totalidade das safras anuais (HOMMA, 2017;
MARTINOT, et. al., 2017; PINTO, 2018)

2.1 A IMPORTÂNCIA DO AÇAIZEIRO

O açaizeiro é uma cultura de grande importância socioeconômica para a região
amazônica, principalmente para o estado do Pará, que é atualmente o maior produtor de
frutos e consumidor do vinho do açaí (E. oleracea), uma bebida obtida pela maceração
manual ou mecânica da polpa dos frutos e comercializada in natura ou congelada em
embalagens de diferentes tamanhos para a fabricação de sorvetes, picolés, bebidas
energéticas em academias de ginástica, e como complemento ou substituto das principais
refeições, principalmente das populações ribeirinhas (OLIVEIRA et al., 2002; COSTA,
2017; PINTO, 2018).
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O cultivo comercial do açaizeiro nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia é
pouco significativo, quando comparado à área extrativista do açaí solteiro (E. precatoria),
sendo explorado predominantemente por pequenos e médios açaicultores com pouca
tecnologia, não consorciadas e em regime de irrigação. Sendo que os principais
produtores do açaí na região são as comunidades tradicionais como comunidades
ribeirinhas, quilombolas, áreas indígenas e de antigas colocações de seringais nativos
desativados além de reservas extrativistas (VIEIRA, et. al., 2018).
A produção de extração vegetal nacional de açaí é de 219.885 toneladas, destacando
o estado do Pará como maior produtor com 141.913 toneladas por ano do fruto, sendo
que o vinho do açaí é consumido diariamente pela população paraense acompanhado pela
farinha de mandioca ou de tapioca, ou mesmo junto das principais refeições, como
camarão, peixe, carnes etc., constituindo-se na base da alimentação cotidiana. No acre a
produção é bastante inferior com 4.665 toneladas por ano, mesmo assim o estado se
configura como o quarto maior produtor (IBGE, 2018a).
No Acre o açaí solteiro tem ocorrência natural em todos os municípios, sendo os
principais produtores em sistemas extrativistas Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rio
Branco, Plácido de Castro e Brasiléia (Vieira, et. al., 2018; Costa, 2017). A sazonalidade
do fruto e a cultura onde o principal produto do extrativismo é a castanha (Bertholletia
excelsa) pesam contra a produção acreana. De acordo, com dados da produção agrícola
municipal de 2017, o cultivo racional tem se expandido, há uma política governamental
no intuito de estimular o plantio comercial do açaizeiro (COSTA, 2017; IBGE, 2018b).
Assim sendo de 2011 a 2018, o governo estadual incentivou o plantio 5 mil hectares
por meio da agricultura familiar e da iniciativa privada. E nos últimos 4 anos ocorreram
pesquisa em parceira com a Embrapa e investimentos privados para cadeia produtiva do
açaí, com maior ênfase em sistema de irrigação, adubação mineral e acompanhamento
técnico para cultivar BRS Pará açaí touceira e plantio consorciado com açaí solteiro.
Apesar de a iniciativa privada ser em menor proporção estima-se que esta quando
começar a produzir será capaz de dobrar a produção (ESTANILAU, 2015; BRYAN,
2016; NOGUEIRA ET. AL., 2017).
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2.2 GÊNERO Euterpe

O gênero Euterpe possui basicamente 28 espécies (Oliveira et al., 2002).
Distribuídas na América Central e do Sul, as espécies ocorrem em florestas pluviais
tropicais, frequentemente ao longo dos rios (Alves e Demattê, 1987). Desenvolve em
condições de clima quente e úmido, cresce bem em locais com temperaturas médias
mensais acima de 18ºC, não tolerando secas prolongadas (Nogueira e Homma, 1998).
Segundo o sistema de Cronquist (1981), o açaizeiro é planta monocotiledônea que
pertencem à ordem Arecales, da família Arecaceae. Na Amazônia, ocorrem cinco
espécies de açaizeiro, no entanto apenas três apresentam uso potencial: o E. oleracea
(touceira), a E. precatoria (solteiro) e a E. edulis (juçara).
O açaizeiro de touceira e solteiro são facilmente encontrados na Amazônia nas
margens de rios e lagos da bacia amazônica e em áreas de terra firme, enquanto a juçara
encontra-se distribuída no estrato médio da floresta da Mata Atlântica (RIBEIRO et al.,
2011).
As espécies mais importantes, do ponto de vista agroindustrial são a touceira e a
juçara e, secundariamente, o solteiro. Pois, a espécie Euterpe precatoria, não possue
perfilhos e apresenta uma produção menor, quando comparado a espécie Euterpe
oleracea, além de possuir características ecológicas e dendrométricas que dificultam sua
coleta e acaba não sendo de fato a espécie indicada no mercado de palmito e polpa (Pinto,
2018). Mesmo assim o açaizeiro tem uma multiplicidade de usos, que o destaca no setor
agroindustrial principalmente como fonte de extração de palmito e pela utilização de seus
frutos para a produção da polpa (VILLACHICA et al., 1996).
Para Oliveira et al. (2000), a região do estuário amazônico é considerada o centro
de origem, assim como o centro de diversidade genética do açaí de touceira, com
variações entre e dentro das populações dessa espécie. Esta espécie está mais concentrada
na região da Amazônia Oriental, nas proximidades do Rio Amazonas, devido aos terrenos
destas áreas terem fluxo e refluxo das marés, sendo submetidos a periódicas inundações.
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2.2.1 Característica botânica (Euterpe oleracea Mart.)

O E. oleracea Mart., ocorre no Panamá, na costa do pacífico do norte do Equador
e Colômbia, Trinidad, Venezuela, Guianas e Brasil (Amapá, Maranhão, Pará e
Tocantins). É uma espécie pouco tolerante ao estresse hídrico, requer elevadas
temperaturas médias anuais e abundante insolação (HENDERSON, 2000; VIEIRA, et.
al., 2018).
É comumente conhecido como açaí touceira, é considerada uma palmeira cespitosa,
ou seja, que cresce em touceiras podendo atingir de 25 a 30 metros de altura. O caule é
do tipo estipe, liso, delgado e encurvado que possui aproximadamente de 15 a 25
centímetros de diâmetro, formando no ápice um capitel que sustenta de 12 a 14 folhas
pinadas (Martins, 2005; Rogez, 2000). Cada planta produz em média de três a oito
inflorescências do tipo infrafoliares, pois crescem na base das bainhas das folhas sendo
envolvidas por brácteas conhecidas por espatas que, ao abrirem, expõem o cacho
constituído por uma ráquis e um número variável de ráquilas onde estão inseridas flores
masculinas e femininas (CANTO, 2001).
O açaizeiro touceira forma novos estipes na base da touceira a cada ano, sendo a
sua regeneração teoricamente infinita. Contudo, no cultivo do açaizeiro, procura-se
limitar o número de estipes adultos por touceira a três, quatro ou, raramente cinco
(ROGEZ, 2000).
Cada estipe pode produzir de 3 a 8 cachos por ano dependendo da fertilidade e
umidade do solo e da intensidade luminosa. Quando maduro os cachos formam milhares
de frutos que se caracterizam por drupas globosas, com epicarpo de cor violeta, com cerca
de 1,0 a 1,5 centímetros de diâmetro e pesando entre 0,8 e 2,3 gramas. O mesocarpo é
fibroso com 1 milímetro de espessura e envolve o endocarpo volumoso e duro. A semente
é constituída por um endosperma ruminado e abundante que aloja o embrião diminuto
(OLIVEIRA et al., 2002; HENDERSON; GALEANO, 1996).
Quanto ao período de maior produção da espécie Euterpe oleracea há dois
períodos: 1) safra de inverno (frutos com maturação desigual, qualidade inferior) - janeiro
a junho; 2) safra de verão (maturação uniforme, frutos de melhor qualidade) – agosto a
dezembro (BRASIL, 1998; VIEIRA, et. al., 2018).
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2.2.2 Característica botânica (Euterpe precatoria Mart.)

O E. precatoria ocorre principalmente nos estados do Acre, Rondônia e Amazonas,
nas florestas de baixio, baixo ou várzea, e em Floresta de terra firme (Rocha, 2004).
Possui características semelhantes ao Euterpe edulis Mart. que ocorre na Mata Atlântica
e pode ser encontrado em áreas com até 2.000 m de altitude para (HENDERSON, 1996).
Na região do Acre, é conhecido como açaí solteiro, por ser uma palmeira de
monocaule, com raízes adventícias na base do estipe, de 1,5 cm purpúreas alcançando até
80 cm do nível do solo (Castro; Bovi, 1993). O caule é do tipo estipe único, atingindo de
20 m a 25 m de altura, ereto ou levemente inclinado, liso ou com visível anelamento, sem
espinhos, de cor cinza claro e não perfilha (PARENTE et al., 2003; SILVA, 2011;
NOGUEIRA et al., 2017).
Os frutos, por sua vez, são globosos com 0,9 cm a 2 cm de diâmetro, de superfície
lisa, com epicarpo cor púrpura escuro, quando atingem a maturidade têm um mesocarpo
suculento de aproximadamente 1 mm de espessura, que constitui de 5% a 15% do volume
do fruto (Rocha, 2004). Sua produtividade está altamente relacionada com o ambiente
que se encontra, nas áreas de baixio apresentam uma produção média de 7,5
kg/palmeira/ano e nas áreas de terra firme produção média de 6,2 kg/palmeira/ano
(Rocha, 2004). Seu período de frutificação inicia-se a partir do terceiro ano após o plantio,
ocorrendo produção praticamente o ano todo. O período de produção da espécie vai de
janeiro a agosto.

2.3 Fotossíntese em plantas C3

Os vegetais clorofilados transformam energia, que provem do sol sob a forma de
luz, convertendo-a em energia química, usando água e gás carbônico (CO2), promovendo
assim manutenção da vida na Terra, e a este processo é conhecido como fotossíntese
Kluge (2003), podendo também ser denominada como síntese usando a luz ou síntese
mediada pela luz (ODUM e BARRET, 2007).
Assim sendo, a fotossíntese consiste em duas fases vinculadas e independentes.
Uma delas é de caráter fotoquímico e compreende a reação luminosa com absorção de
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luz e o transporte de elétrons e a outra é bioquímica, com as reações de carboxilação onde
ocorre a captação do CO2 e a formação de compostos que unem os átomos de carbono e
retêm a energia absorvida a partir da luz nas ligações químicas das moléculas formadas
(TAIZ et. al., 2017).
A captação da luz ocorre no fotossistema II (PSII) e no fotossistema I (PSI) que é
efetuada pelos complexos de antenas conhecidos por complexo de captura de luz II
(LHCII) que ocorre PSII e complexo de captura de luz I (LHCI) que ocorre no PSI, onde
algumas proteínas as quais as clorofilas se associam formando uma espécie de antena que
maximiza a energia absorvida conhecidas como proteínas antenas clorofilas a/b
(RAVEN, 2001; TAIZ et. al., 2017).
Após a absorção de energia ocorre um processo de ressonância, onde várias
moléculas de clorofila transferem a energia para um centro de reação que desestabiliza
eletronicamente as clorofilas. Posteriormente as moléculas de água são quebradas e os
elétrons dos átomos de hidrogênio são utilizados para o processo de transporte de elétrons.
Onde os LHCII e LHCI estão acoplados a uma série de proteínas de membrana presentes
nos tilacóides, que ao transferirem elétrons acabam reduzindo (adicionando prótons) o
NADP (nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato) transformando-o em NADPH. ATP
(adenosina trifosfato) é também formado durante este processo. A energia contida neste
ATP e no NADPH formados serão consumidas pelo o ciclo de Calvin (TAIZ et. al., 2017).
O ciclo de Calvin-benson consiste em um ciclo semi-aberto de reações químicas
que executa uma série de adições de moléculas de carbono, utilizando o C do CO2 para
alongar moléculas de 3 carbonos (ácido 3 fosfoglicérico – 3PGA) até moléculas de 6
carbonos (frutose-6-fosfato, um açúcar). A maior parte da frutose-6-fosfato formada será
utilizada no metabolismo para a produção de amido no cloroplasto e uma outra parte será
descarboxilada (isto é, perderá o equivalente a uma molécula de CO2), formando
novamente o composto Ribulose 1,5 bisfosfato (RuBP), que entrará no ciclo de
carboxilação novamente e reiniciará o ciclo. É por isto que o ciclo de Calvin é considerado
semi-aberto. O CO2 penetra no mesofilo através dos estômatos, sendo, portanto, essencial
que estes estejam abertos. A partir da câmara subestomática, o CO2 entra nas células é
capturado por um complexo enzimático altamente sofisticado chamado de Ribulose 1,5
bisfosfato carboxilase (RUBISCO) que fica nas membranas dos tilacóides. Este complexo
enzimático tem dois substratos, o CO2 e a RuBP, sendo, portanto, o elemento que fecha
o ciclo de carboxilação. No ciclo de Calvin-benson, há dois caminhos de carboxilação.
Em um deles a via tem início com um composto de 3 carbonos (3PGA) e por isto é
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chamada de via C3. Plantas como soja, milho, feijão e todas as árvores que tiveram a
fotossíntese estudada até o momento, usam a via C3 para a fotossíntese (BASSHAM e
KRAUSE, 1969; LEEGOOD, 1990).
Algumas plantas, principalmente gramíneas (cana-de-açúcar e milho p.ex.) e parte
das bromélias, desenvolveram um sistema complementar à via C3 chamado de via C4.
Este sistema permite à folha o armazenamento de ácidos com 4 carbonos antes de estes
serem captados pela RUBISCO. Neste caso há uma mudança morfológica importante que
é a existência de uma bainha vascular, uma camada adicional de células que envolve os
feixes vasculares. O CO2 é captado nestas células do mesofilo pela enzima
fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPc), presente nas células do mesofilo, a qual forma um
composto de 4 carbonos que poderá ser descarboxilado a 3PGA e usado pela RUBISCO,
presente nas células da bainha vascular (STRECK, 2005).
Plantas suculentas de deserto ou habitats sujeitos a secas periódicas apresentam
fotossíntese diferenciada das plantas C3 e C4. Elas apresentam o metabolismo ácido
crassuláceo, por isso são conhecidas como plantas CAM. São caracterizadas por fecharem
os estômatos durante o dia, assimilando o CO2 durante a noite (PEPcase;malato/4C).
Pode-se ver anteriormente que existem três grupos de plantas (C3, C4 e CAM) que
assimilam o CO2 atmosférico de forma diferente durante seus ciclos fotossintéticos. As
duas principais vias bioquímicas para a fixação de carbono são as de plantas com o ciclo
fotossintético de Calvin-Benson (denominado C3) e de Hatch-Slack (denominado C4).
Essa nomenclatura refere-se ao fato de o primeiro composto orgânico sintetizado conter
3 e 4 átomos de carbono, respectivamente (LEHNINGER, 2003; BELTRÃO E DE
OLIVEIRA, 2008).
No entanto, existe uma característica que ocorre somente em plantas C 3 e a
diferencia das demais que é o ciclo fotossintético oxidativo C2 do carbono. A RUBISCO
enzima atuante no ciclo de Calvin-Benson catalisa tanto a carboxilação como a
oxigenação da ribulose-1,5-bisfosfato. As moléculas de CO2 e O2 competem na reação
catalisada pela rubisco, visto que, carboxilação e oxigenação ocorrem no mesmo sítio
ativo da enzima (SOUZA et al., 2008).
Na reação de oxigenação o O2 reage com a ribulose-1,5-bisfosfato e produz um
composto de três carbonos (3-fosfoglicerato) e outro de dois carbonos (2-fosfoglicolato).
Estes dois carbonos gerados pela atividade oxigenase, na forma de 2-fosfoglicolato, passa
por uma rede de reações enzimáticas coordenadas, conhecida como fotorrespiração que
serve para recuperar estes dois carbonos (TAIZ, et. al., 2017). Este ciclo envolve três
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compartimentos celulares: cloroplasto, peroxissomos foliares e mitocôndria. O ciclo se
inicia no cloroplasto com a formação do glicolato a partir do 2-fosfoglicolato. O glicolato
migra para o peroxissomo onde é convertido para glicina (aminoácido) e peróxido de
hidrogênio (H2O2). Esta organela é rica em uma enzima conhecida como catalase, a qual
degrada o H2O2, que é tóxico para a célula (FRIDLYAND e SCHEIBE, 1999).
A glicina migra do peroxissomo para a mitocôndria. Duas moléculas de glicina (2C)
produzem uma molécula de serina (aminoácido com 3 carbono). Nesta etapa ocorre
liberação de NH3 e de CO2. Como se vê, ocorre consumo de O2 (no cloroplasto) e
liberação de CO2 (na mitocôndria), por isso chama-se fotorrespiração. Posteriormente a
serina (3C) formada na mitocôndria migra para o peroxissomo onde é convertido para
glicerato. O glicerato (3C) migra para o cloroplasto onde é convertido para 3fosfoglicerato (3C), com gasto de ATP (HELDT e HELDT, 2005).
Assim, duas moléculas de fosfoglicolato (2x2 = 4 carbonos), geradas pela atividade
oxigenase da rubisco, produzem uma molécula de 3-fosfoglicerato (3C) e uma molécula
de CO2. Neste caso, 75% do carbono gerado pela oxigenase é recuperado e retorna para
o ciclo de Calvin. No entanto, o grau de perdas de carbono pela fotorrespiração depende
das concentrações de CO2 e O2, das propriedades cinéticas da rubisco e da temperatura, e
tende a ser maior que 25% em condições normais do ambiente (TAIZ et. al., 2017)
Em geral, nas temperaturas elevadas de regiões tropicais as perdas pela
fotorrespiração podem ser bem maiores. O aumento na temperatura diminui a
solubilidade dos gases, sendo que a temperatura afeta mais a solubilidade do CO2 do que
a do O2. Portanto, a fotorrespiração reduz a assimilação líquida de CO2, ou seja, reduz a
fotossíntese líquida (WALTER e STRECK, 2015) .

2.4 Respostas das plantas ao déficit hídrico

Ecologicamente, água é de importância vital, sendo assim como a temperatura, fator
determinante para a distribuição e a diversidade de espécies de plantas nas superfícies do
globo. Portanto, o quanto uma planta tem o crescimento limitado em seu habitat devido
as condições de deficiência hídrica, depende da sua capacidade de resistência a falta de
água, e das condições preponderantes no habitat (LARCHER, 2000).
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A deficiência hídrica pode causam alterações fisiológicas, bioquímicas e
moleculares em plantas, com queda nas taxas de assimilação liquida de CO2, maiores
valores de abscisão foliar, senescência e fotorrespiracão, sendo que a magnitude das
alterações dependerá da intensidade do déficit. Isto levara primeiro a um estado de
aclimatação e, mais tarde, com a intensificação e duração do estresse, ocorrera danos
funcionais e perda de produtividade. Sob condições de déficit hídrico, ocorrerá também
a perda de turgescência, e embora a planta realize o ajuste osmótico, ainda assim a mesma
pode sofrer uma redução do seu potencial hídrico na folha e consequentemente levando
ao fechamento dos estômatos. Dessa forma, poderá haver limitação das trocas gasosas
com redução da transpiração e da fotossíntese, podendo ocasionar a interrupção do
crescimento dos tecidos (ZIVCAK et al., 2015).
As probabilidades de sobrevivência de uma planta sob estresse hídrico extremo são
maiores quando a mesma se resguarda da dessecação, ou seja, quando a planta consegue
realizar o adiamento da diminuição dos valores de potencial hídrico do protoplasma e
quando for maior a tolerância a dessecação, que se trata da capacidade do protoplasma de
tolerara a dessecação sem apresentar injúrias (LARCHER, 2000).
A deficiência hídrica e todas as suas implicações podem afetar diferentemente o
crescimento dos órgãos das plantas. Um dos mecanismos envolvidos na adaptação das
plantas a períodos de seca é a alteração no crescimento radicular. Geralmente, a raiz da
planta tende aumentar sua área de superfície de contato com a água, o que por sua vez,
proporciona aumento no valor de massa seca de raiz, alterando os valores da relação
raiz/parte aérea, resultando na alteração das características morfológicas das plantas
(NASCIMENTO, et. al., 2011).
O crescimento pode ser significativamente afetado pelo déficit hídrico, uma vez que
as plantas são capazes de controlar a perda de água da transpiração reduzindo a taxa de
expansão da folha e evitando a desidratação da transpiração reduzindo a taxa de expansão
da folha e evitando a desidratação dos tecidos (Scalon et. al., 2011). A deficiência hídrica
pode também modificar componentes morfológicos das plantas, especialmente as folhas,
diminuindo a quantidade de folha em relação à planta inteira, pela razão de área foliar, e
ainda pela espessura da folha, verificada na área foliar especifica. Todas essas medidas
realizadas podem ajudar na avaliação das alterações morfológicas das plantas frente ao
estresse hídrico (SILVA et. al., 2013).
Um dos principais efeitos observados em plantas sujeitas ao estresse hídrico é a
diminuição da taxa fotossintética foliar, devido ao desequilíbrio entre a captura e
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utilização da luz, e esta diminuição está relacionada à redução do teor relativo de água e
do potencial hídrico (Lawlor et al., 1981).
Desta forma, plantas conduzidas em condições de irrigação normalmente
apresentam menor resistência a situações de déficit hídrico no solo, já em plantas
submetidas ao estresse hídrico gradual ou a deficiência de água no solo no inicio do seu
ciclo, mais facilmente ocorre a adaptação das plantas. A tolerância da planta ao estresse
parece ser um importante mecanismo de resistência, para a manutenção do processo
produtivo em condições de baixa disponibilidade de água as plantas (ANDEREGG et al.,
2017).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na estufa da Horta do campus Rio Branco da
Universidade Federal do Acre (UFAC). As plantas utilizadas foram obtidas de matrizes,
realizada no viveiro de produção de mudas do Parque Zoobotânico da UFAC, em Rio Branco.
Foram utilizadas duas espécies de açaizeiro: açaí solteiro (Euterpe precatoria Mart.) e açaí
de touceira (Euterpe oleracea Mart.), onde as mesmas tinham cerca de 180 dias de idade
cultivadas em sacos contendo 2 kg de uma mistura de areia e solo obtido no local.
Posteriormente as mudas foram repicadas para vasos plásticos com capacidade de 5 litros. O
substrato utilizado foi uma mistura de terra vegetal comercial e areia lavada, na proporção
1:1 (v/v). O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com 4
tratamentos hídricos (100%, 75%, 50%, e 25% da capacidade de campo) e 5 repetições,
sendo considerada uma unidade experimental um vaso contendo uma planta.
A capacidade de campo para os tratamentos hídricos foi estabelecida previamente
como o conteúdo de água retido pelo substrato seco após sofrer saturação e posterior
drenagem do excesso. A massa de água retida no substrato foi considerada como 100%
da capacidade de campo (Cairo, 1995). A partir daí, os demais tratamentos hídricos (75%,
50% e 25%) foram estabelecidos calculando-se as respectivas porcentagens do peso de
água retido no tratamento hídrico 100%. A manutenção dos tratamentos hídricos foi
realizada por meio da pesagem diária dos vasos e com as devidas reposições do volume
de água transpirada, utilizando-se uma balança digital (ELGIN DP-15 Plus) com
capacidade para 15 kg.

3.1 AVALIAÇÃO DA FOTOSSÍNTESE E TROCAS GASOSAS

A análise de fotossíntese e as trocas gasosas foram medidas utilizando-se um
analisador de gás no infravermelho – IRGA, modelo Li-6400XT (LI-COR Inc., CA,
EUA). Em cada medida, foram acessados a fotossíntese líquida (PN, em µmol.m-2.s-1), a
condutância estomática (gS, em mol.m-2.s-1), a transpiração foliar (E, em mmol.m-2.s-1) e
a pressão parcial de CO2 (Ci, em Pa). Para tanto, foi utilizada a parte mediana do folíolo.
Nas referidas medidas, a temperatura da câmara foi mantida em 28 °C, a concentração de
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CO2 externa (referência) mantida à 400 ppm e a densidade de fluxo de fótons
fotossinteticamente ativa (PPFD) na folha foi mantida em 1200 µmol fótons m-2 s-1. A
partir dos dados coletados foi obtido a eficiência do uso da água (EUA), calculado a partir
da razão de PN para E (Vu and Allen Jr., 2009) e a eficiência de carboxilação (EC) como
a razão de PN para Ci (Sato et al., 2010).

3.2 FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA a

Ao mesmo tempo das medidas de trocas gasosas, foram avaliados parâmetros
relacionados a fluorescência da clorofila a. Para tanto, utilizou-se um fluorômetro
acoplado ao IRGA, modelo Li-6400-40 (Li-Cor Inc., Lincoln, EUA). Dessa forma, os
seguintes parâmetros foram acessados: eficiência quântica atual do fotossistema II
([ΔF/Fm’=(Fm’-Fs)/Fm’], quenching fotoquímico [qP=(Fm’-Fs)/(Fm’-Fo’)] e taxa
aparente de transporte de elétrons [ETR=((Fm’-Fs)/Fm’)xPPFDx0.4x0.84]. Após 30
minutos em condições de escuro, a eficiência quântica potencial do fotossistema II
[Fv/Fm=(FmFo)/Fm] e o quenching não-fotoquímico [NPQ=(Fm-Fm’)/Fm’] foram
medidos. A energia relativa em excesso (EXC) foi calculada como EXC = [(Fv/Fm) –
(ΔF/Fm’)/(Fv/Fm)]. Para avaliação de ETR, 0,5 usou-se como a fração de energia de
excitação distribuída para o fotossistema II em plantas C3 e 0,85 como a fração de luz
absorvida pelas folhas e PPFD como a densidade de fluxo de fotóns fotossintéticos. Fm
e Fo são, respectivamente, fluorescência máxima e mínima de folhas adaptadas ao escuro;
Fm’ e Fs são, respectivamente, fluorescência máxima e em equilíbrio dinâmico em folhas
adaptadas ao claro e Fo’ é a fluorescência mínima após iluminação no vermelho-distante
de folhas previamente expostas à luz (GENTY et al., 1989; SCHREIBER et al., 1994;
SILVA et al., 2010).
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3.3 CURVAS DE FOTOSSÍNTESE EM RESPOSTA AO CO2

Para uma análise mais profunda da fotossíntese, realizaram-se curvas de
fotossíntese em resposta ao CO2 (PN-Ci). Foram fornecidas quantidades diferentes de CO2
para o tecido vegetal em análise, na ordem que segue, em ppm: 400, 300, 200, 100, 0,
400, 600, 800, 1200, 1600. Esta ordem é necessária para máxima abertura estomática.
Durante a realização da curva, a temperatura (28°C), umidade relativa (70%) e PPFD
(1000 µmol.m -2.s-1) foram mantidas constantes. Após a medida, os dados foram plotados
e analisados de acordo com metodologia de Farquar, 1980 e Sharkey, 2007. Essa análise
permitiu calcular a velocidade máxima de carboxilação da rubisco (Vcmax), taxa máxima
de transporte de elétrons (Jmax), limitação pelo uso de trioses-fosfato (TPU), taxa de
respiração no claro (RL) e posterior cálculo de fotorrespiração (PR), segundo Bagard et
al., 2008.

3.4 CONTEÚDO RELATIVO DE ÁGUA E DANO DE MEMBRANA

Para a determinação do conteúdo relativo de água (CRA), retiraram-se 10 discos de
mesmo diâmetro da mesma folha utilizada nas avaliações de trocas gasosas e fluorescência. Os
mesmos foram pesados para a obtenção da massa fresca (MF) e, em seguida, imersos em 18
mL de água deionizada por 24h a 4°C e no escuro. Após este período os discos foram
novamente pesados para a obtenção da massa túrgida (MT). Posteriormente, estes discos foram
levados a estufa de circulação forçada de ar à 65°C até atingir massa constante
(aproximadamente 4 dias), e, após o referido período, foram pesados para obtenção da massa
seca (MS). Em seguida o CRA foi obtido a partir da formula: CRA = [(MF-MS)/(MTMS)]x100. O resultado foi expresso em percentual e a metodologia descrita está de acordo com
Cairo (1995).
O dano de membrana (DM) foi estimado a partir do vazamento de eletrólitos utilizando
dez discos foliares obtidos da mesma folha utilizada para o CRA. Esses discos foram imersos
em 18 mL de água deionizada por 24h. Posteriormente, a condutividade elétrica dessa
suspensão foi mensurada utilizando-se um condutivímetro de bancada modelo (mCA-150),
onde se obteve a primeira condutividade (C1). Logo após, o material foi levado a banho-maria
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a 100°C durante 1h e, após resfriamento, foi feita nova medição da condutividade elétrica,
obtendo-se a segunda condutividade (C2). Para obtenção do DM, as medidas foram inseridas
na fórmula: DM = (C1/C2)x100 (MARTINS, 2012).

3.4 TEORES DE CLOROFILAS E CAROTENÓIDES

Para determinação dos teores de clorofilas e carotenoides seguiu metodologia descrita
por Lichtentaler e Wellburn (1983), onde os discos das mesmas folhas utilizadas para o CRA e
DM, foram retirados e cortados em pequenos pedaços, em seguida, foram colocados em tubos
de ensaio protegidos da luz (envolvidos com papel alumínio) contendo 7 mL de acetona 80%.
Os tubos foram colocados em geladeira a 4°C por 48h para extração dos pigmentos.
Posteriormente, a acetona com os pigmentos extraídos foi levada a espectrofotômetro
(JENWAY 6705 UV/Vis) para leitura da absorbância nos comprimentos de onda 663, 647 e
470 nm. De posse das leituras observadas nos respectivos comprimentos de ondas, determinouse, utilizando as equações de acordo com Lichtentaler e Wellburn (1983): Clorofila total = (17,3
x A647 + 7,18 x A663); Clorofila a = (12,21 x A663 - 2,81 x A647); Clorofila b = (20,13 x A647 5,03 x A663) e Carotenoides = (1000 x A470 - 3,27 x [clorofila a] - 104 x [clorofila b]) / 229). Os
resultados obtidos foram expressos em mg/L e posteriormente transformados para mg/g de
massa fresca.

3.5 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA

Aos 90 dias houve coletas do experimento, para determinação da massa seca, onde
as plantas cortadas à altura do colo e divididas em: raiz, caule e folha. Em seguida, os
órgãos foram acondicionados separadamente em sacos de papel e levados a estufa de
circulação de ar a 65 °C até atingirem peso constante (NOGUEIRA e CONCEIÇÃO,
2000). Posteriormente, todo o material foi pesado em balança analítica e obteve-se a
massa seca. De posse desses dados, foi possível calcular a partição de biomassa para cada
órgão e a relação raiz/parte aérea.
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando houve
diferença significativa a 5% de probabilidade, foi realizado um teste de Tukey para comparação
das médias, com auxílio do software estatístico SigmaPlot (versão 12.0). Para verificar
correlação entre variáveis dependentes relacionadas as trocas gasosas e fluorescência da
clorofila, foi realizado um teste de correlação de Pearson, utilizando o mesmo software.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos hídricos aplicados causaram alterações nas trocas gasosas das duas
espécies estudadas, Euterpe precatoria e Euterpe oleracea, ao final do período
experimental de 90 dias como pode ser observado na figura 1. Percebe-se que o
crescimento em ambas as espécies apresentou melhor vigor quando cultivadas a 75% da
capacidade de campo.

A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 1 – Aspecto geral das plantas ao final do experimento. De A a D, são os
tratamentos de 100%, 75%, 50% e 25% de E. precatoria e de E a H são os
de E. oleracea.
A assimilação de CO2 atmosférico foi afetada em E. precatoria, onde as plantas
desta espécie no tratamento de 50% da capacidade hídrica apresentaram maior
fotossíntese e, no tratamento de 100%, houve uma redução de 66,2% (Fig. 2A). Já para
E. oleracea, observa-se que nas condições de estresse de 25% da capacidade, a
fotossíntese foi moderadamente afetada, com uma redução 34,7%, em relação ao
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tratamento de 50% que apresentou maior fotossíntese. Porém, entre as espécies os
tratamentos não apresentaram grandes diferenças significativas, exceto na situação de
maior suprimento hídrico, onde E. oleracea não teve a assimilação de CO2 afetada
enquanto que E. precatoria foi decrescida.
Provavelmente, as variações foram uma consequência da condutância estomática,
pois o fechamento estomático ajuda a manter o elevado teor de água nas folhas, o que
resulta na redução da atividade fotossintética e transpiração foliar (TEZARA et al., 2002).
Contudo, há referências de que,sob estresse leve, um ligeiro declínio na condutância
estomática pode ter efeito protetor, permitindo à planta economizar e melhorar a
eficiência do uso da água (CHAVES et al., 2009) e ainda, que os estômatos têm alta
capacidade de adaptação às mudanças na disponibilidade de água (GRATANI e GHIA,
2002).
Em contrapartida, a diminuição na condutância estomática pode levar a uma
diminuição na concentração intercelular de CO2 e na transpiração. A Ci é um parâmetro
que descreve a disponibilidade de dióxido de carbono para o processo fotossintético,
sendo que a redução da Ci pode indicar a ocorrência das limitações dos estômatos
(CHAVES et al., 2009), de forma que a maior resistência estomática e do mesofilo
reduzem a concentração de CO2 que pode alcançar os cloroplastos. Na figura 2B, não
houve diferenças marcantes na Ci entre as espécies avaliadas.
Já nas Figuras 2C e 2D, a condutância estomática e a transpiração apresentaram
uma redução linear entre os tratamento para E. oleracea, mostrando que com a redução
da capacidade hídrica abaixo de 50%, ocorre um provável fechamento estomático, que é
a primeira linha de defesa das plantas para enfrentar a deficiência hídrica no solo, pois
esse mecanismo restringe a perda de água por meio da transpiração. Entretanto, a
condutância estomática baixa promove o aumento na resistência da entrada de CO2 nas
folhas diminuindo a taxa fotossintética das plantas (TURNER, 2001). Este mesmo
controle estomático não foi observado em E. precatoria, onde não foi observada variação
nesta espécie entre os tratamentos hídricos (Fig. 2C).
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Figura 2 – Fotossíntese (A), Concentração intercelular (B), Condutância estomática (C)
e Transpiração foliar (D) em duas espécies de açaizeiro submetidas a
diferentes capacidades de campo. Letras maiúsculas diferentes indicam
diferença significativa entre tratamentos hídricos e letras minúsculas
diferentes indicam diferença significativa entre espécies (p<0,05).
Larcher (2000) cita que a capacidade fotossintética de palmeiras varia em torno de
4 a 8 µmol m-2 s-1, o que confirma que o nível mais baixo de umidade no substrato deste
trabalho afetou consideravelmente a taxa de assimilação de CO2 nas mudas do açaí de
touceira. Calbo e Moraes (2000), estudando os efeitos da deficiência hídrica sobre mudas
de açaí, inferiram que as plantas de açaizeiro possuem mecanismos para tolerar um
estresse hídrico moderado. Relacionando-se a tolerância ao déficit hídrico, as mudas de
açaí podem tolerar déficits hídricos moderados, como na umidade na faixa entre 50% a
75% da capacidade de campo, pois essa umidade teve uma taxa de assimilação de CO2
dentro da faixa do ideal de acordo com Larcher (2000).
Essas modificações na assimilação de CO2 e nas trocas gasosas refletem mudanças
na eficiência de uso da água (EUA) e na eficiência de carboxilação (EC). A EUA no
período de estresse de 90 dias teve um comportamento diferente em ambas às espécies
(Fig. 3A). Para E. precatoria, na capacidade hídrica de 100%, acontece uma redução de
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69,4% em relação a capacidade de 75% que teve maior eficiência, o que implica dizer
que o ganho de carbono nas menores capacidades de campo não foi totalmente o fator
limitante, pois a capacidade hídrica mais severa de 50% e 25% não tiveram diferenças
significativas em relação a maior média. Já para E. oleracea, houve redução da eficiência
no uso da água para as capacidades hídricas de 75% e 50%, essa redução foi 31,2% e
27,7% respectivamente em relação a maior média que foi da capacidade de 25%. Segundo
Chaves et al. (2004), as plantas que reduzem a abertura dos estômatos em situação de
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Figura 3 – Eficiência do Uso da Água (A) e Eficiência de Carboxilação em duas espécies
de açaizeiro submetidas a diferentes capacidades de campo. Letras maiúsculas
diferentes indicam diferença significativa entre tratamentos hídricos e letras
minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre espécies (p<0,05).

Analisando a eficiência de carboxilação, infere-se uma redução de 44,8% para
capacidade hídrica de 100% da E. precatoria, em relação a capacidade de 50%, que foi a
maior média (Fig. 3B). Esta redução na EC se deu principalmente pela redução na
assimilação de CO2 atmosférico e discreto aumento no Ci. Para Medrano et al., (2002) e
Parry et al., (2002) a seca reduz o metabolismo do mesofilo ao diminuir a ativação e a
atividade carboxilase da Rubisco. Além disso, a menor eficiência da Rubisco pode ser
causada por uma resistência maior do mesofilo devido ao fechamento estomático,
restringindo a absorção de CO2 nos cloroplastos e aumentando a ação oxigenase de
Rubisco, e em consequência, a fotorrespiração.
Na figura 4A, observou-se uma diferença significativa para eficiência quântica
atual, em função da maior disponibilidade de água, para E. precatoria e uma redução
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significativa foi observada na capacidade de campo de 25%, para ambas as espécies onde
a máxima eficiência de absorção de luz foi afetada pela falta de água no substrato,
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Figura 4 – Eficiência quântica atual (A) e Eficiência quântica potencial (B) em duas
espécies de açaizeiro submetidas a diferentes capacidades de campo. Letras
maiúsculas diferentes indicam diferença significativa entre tratamentos
hídricos e letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre
espécies (p<0,05).

A eficiência quântica potencial (Fv/Fm) é o máximo de fluorescência emitida pela
molécula de clorofila, pela qual pode-se inferir a máxima eficiência de absorção de luz
pelo fotossistema II (PSII). Na figura 4B, observa-se que para E. precatoria não houve
diferença significativa entre os tratamentos. Já para E. oleracea ocorre uma redução na
capacidade de campo de 25%. Assim sendo a relação Fv/Fm tem 75 ou 85% de
probabilidade para acontecer, teoricamente, essa porcentagem é o nível ótimo do
funcionamento do PSII, o que quer dizer que 75 ou 85% da energia produzida no PSII
estão sendo reduzida a quinona A (Lawlor e Cornic, 2002). Portanto, as espécies
analisadas estão dentro do limite ótimo de funcionamento do PSII, e os tratamentos não
ocasionaram danos aos aparatos fotossintéticos.
Em relação aos dados apresentados na figura 5, E. precatoria apresentou maiores
valores que E. oleracea, em quenching fotoquímico (qP), quenching não fotoquímico
(NPQ), taxa de transferência de elétrons no fotossistema II (ETR) e excesso de energia
(EXC). Na figura 5A, notou-se que E. precatoria manteve seus valores de qP elevados,
em média 27,6% acima do E. oleracea, o que indica provável regulação fotoprotetora,
indicado também pelo quenching não fotoquímico (NPQ), onde no tratamento de menor
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disponibilidade hídrica, E. precatoria foi superior entre as espécies (Fig. 5B). Segundo
Tezara et al. 2002, o NPQ é uma forma de dissipação de energia muito utilizada quando
se tem energia em excesso e que não está sendo aproveitada fotoquimicamente. É um
recurso muito utilizado em plantas sob estresse seja pelo aumento do gradiente de prótons
entre o lúmen e o estroma do cloroplasto, seja pela ação da zeaxantina. Estes resultados
poderiam refletir o desempenho dessas duas espécies, indicando maior capacidade de
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Figura 5 – Quenching fotoquímico (A), Quenching não fotoquímico (B), Taxa de
Transferência de elétrons (C) e Excesso de Energia (D) em duas espécies de
açaizeiro submetidas a diferentes capacidades de campo. Letras maiúsculas
diferentes indicam diferença significativa entre tratamentos hídricos e letras
minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre espécies
(p<0,05).

Na figura 5C e 5D, notou-se uma maior taxa de transporte de elétrons (ETR) e
excesso de energia (EXC) em E. precatoria, sendo que o tratamento de 75% da
capacidade de campo, apresentou uma maior taxa de transporte de elétrons. Já o
tratamento de 100% da capacidade de campo apresentou um excesso de energia
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extremamente elevado, 133,68% em relação ao tratamento de 75%, possivelmente com
esse resultado pode-se inferir que o excesso de água não favorece o melhor
desenvolvimento para planta, podendo ocasionar uma limitação bioquímica. Já em E.
oleracea, o ETR sofreu uma queda gradual entre os tratamentos, apresentando uma
diferença significativa na capacidade de 25% com redução de 36,9%, em relação ao
excesso de energia a mesma não apresentou diferença significativa entre os tratamentos.
O vazamento de eletrólitos em folhas e o dano de membrana não apresentaram
variações significativas entre as espécies e entre tratamentos, assim como no conteúdo
relativo de água, indicando que as plantas tratadas não sofreram estresse nessas condições
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Figura 6 – Dano de Membrana (A) e conteúdo relativo de água (B) em duas espécies de
açaizeiro submetidas a diferentes capacidades de campo. Letras maiúsculas
diferentes indicam diferença significativa entre tratamentos hídricos e letras
minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre espécies (p<0,05).

O controle da abertura estomática é um mecanismo utilizado pela planta para
restringir os danos aos tecidos, sendo um dos primeiros mecanismos de defesa contra a
seca da folha (Chaves et al., 2009). Uma das consequências neste estágio de seca é o
aumento da permeabilidade celular e a saída de íons da célula (Dexter et al., 1932). Essa
extrusão de íons pode ser avaliada pela medida da condutividade elétrica e portanto, ela
permite inferir o grau de tolerância protoplasmática foliar a seca. Sharkey et al., 2007, em
seus estudos consideram as membranas vegetais como um alvo principal das espécies
reativas de oxigênio (ROS) sobre condições de estresses, sendo a peroxidação de lipídeos
um marcador bioquímico do estresse oxidativo em plantas. Esse processo de peroxidação
resulta em um possível aumento no extravasamento de eletrólitos e na quantidade de
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algumas substancias intermediarias, como o malondialdeildo (MDA) (SHARMA et. al.,
2007).
O conteúdo de clorofila nas folhas é frequentemente utilizado para estimar o
potencial fotossintético das plantas, pela sua ligação direta com a absorção e transferência
de energia luminosa. Uma planta com alta concentração de clorofila é capaz de atingir
taxas fotossintéticas mais altas, pelo seu valor potencial de captação de “quanta” na
unidade de tempo. Entretanto, nem sempre esta relação existe, pois, a etapa bioquímica
da fotossíntese pode limitar o processo (PORRA et al,1989; CHAPPELLE e KIM,1992).
Assim sendo, observa-se alterações entre as duas espécies nos teores de pigmentos
(Fig. 7). Para E. oleracea quando submetidas ao estresse de 50% da capacidade de campo,
apresentou valores superiores principalmente em clorofilas totais. No entanto, em E.
precatoria houve uma redução das clorofilas totais no tratamento de 25% da capacidade
de campo. Esse resultado corrobora com estudos de Lu et al., 2014 e Liu et al., 2016 onde
estes autores mostram que o estresse por seca pode ocasionar normalmente essa leve
perda de clorofila e consequentemente um declínio progressivo da capacidade
fotossintética, sanidade e integridade dos aparatos internos da célula durante o processo
de fotossíntese.
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Figura 7 – Clorofila a (A), clorofila b (B), clorofila total (C) e carotenoides (D) em duas
espécies de açaizeiro submetidas a diferentes capacidades de campo. Letras
maiúsculas diferentes indicam diferença significativa entre tratamentos
hídricos e letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre
espécies (p<0,05).
Na figura 7D, notou-se que os pigmentos de carotenoides para E. precatoria não
foram afetados com a diminuição da água no substrato, sendo superior entre as espécies
em ambos os tratamentos. Já para E. oleracea, a capacidade de campo de 100%
apresentou uma redução de 29,41%, quando comparada com o tratamento de 50%.
Portanto, não houve danos ao aparato fotossintético devido a redução dos teores de
clorofila e carotenoides.
Na Figura 8, observa-se que a relação clorofila a/b, não apresentou diferenças
significativas entre os tratamentos nas espécies. Porém, entre as espécies a E. precatoria
foi superior a E. oleracea.

Relação clorofila a/b
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Figura 8 – Relação clorofila a/b em duas espécies de açaizeiro submetidas a diferentes
capacidades de campo. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença
significativa entre tratamentos hídricos e letras minúsculas diferentes indicam
diferença significativa entre espécies (p<0,05).

De acordo com Benincasa (2003), a alocação de biomassa nos diversos órgãos da
planta permite inferir processos fisiológicos como a translocação orgânica, e sua análise
facilita bastante a compreensão do comportamento vegetal em termos de produtividade.
Em geral, todos os parâmetros de produção de biomassa seca nos tratamentos sob déficit
hídrico de 25%, foram reduzidos para E. oleracea, como observa-se nas Figuras 9A, 9B
e 9D. Porém, na figura 9C, não houve diferença significativa entre os tratamentos.
Em E. precatoria não houve diferenças significativas entre os tratamentos para
massa seca de folha e de caule, para a massa seca de raiz e total, a mesma apresentou
diferença significativa principalmente no tratamento de 25% como observa-se nas Figuras
9C e 9D, uma redução de 28,9% e 14,3% respectivamente. É relatado por diversos autores
que plantas submetidas à deficiência hídrica acumulam fotoassimilados na raiz em função
da paralisação do crescimento da parte aérea. Representando assim, uma tentativa de
contornar a seca por meio do acréscimo da área de absorção raiz no solo (SILVA, et. al.,
2008; NOGUEIRA e CONCEIÇAO, 2000; FIGUEIRÔA, et. al., 2004).
Estas informações corroboram com os dados aqui apresentados, onde a produção
de biomassa das diferentes partes da planta foi influenciada pelo déficit hídrico no
tratamento de 25% da capacidade hídrica em E. oleracea. Griffiths e Parry (2002)
sugeriram que a redução da produção de fitomassa seca, em plantas sujeitas a estresse
hídrico, se torna mais visível na medida em que a exposição ao estresse é mais
prolongada, como foi observado neste trabalho.
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Figura 9 – Massa seca de folhas (A), massa seca de caule (B), massa seca de raiz (C) e
massa seca total (D) em duas espécies de açaizeiro submetidas a diferentes
capacidades de campo. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença
significativa entre tratamentos hídricos e letras minúsculas diferentes indicam
diferença significativa entre espécies (p<0,05).
Quanto à relação raiz/parte aérea, verifica-se que não houve diferenças
significativas entre os tratamentos aplicados (Figura 10) em ambas as espécies, já quando
comparamos as duas espécies existe diferença significativa no tratamento de 50% e 25%
da capacidade hídrica para E. precatoria com redução de 18,4% e 35,5% respectivamente.
Uma das razões para tal comportamento pode estar ligada ao equilíbrio no crescimento
entre a raiz e a parte aérea dessas plantas, não havendo necessidade de investirem
especificamente no seu aprofundamento radicular, fato corroborado por Cairo (1992) e
Leles et al. (1998).

Relação Raiz/Parte aérea
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Figura 10 – Relação Raiz/Parte área em duas espécies de açaizeiro submetidas a diferentes
capacidades de campo. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença
significativa entre tratamentos hídricos e letras minúsculas diferentes indicam
diferença significativa entre espécies (p<0,05).

A alocação de biomassa ao longo dos tratamentos hídricos foi alterada de forma
distinta entre as duas espécies de açaizeiros avaliadas (Figura 11). Em E. oleracea, não
houve diferença significativa entre os tratamentos em relação as raízes. Nas folhas,
verifica-se que a medida que o déficit hídrico foi mais intenso, observa-se uma leve
redução na alocação de biomassa foliar. No tratamento de restrição hídrica mais severa,
observa-se uma redução na alocação de biomassa para as folhas, modificando seu
particionamento de carbono e alocando mais para as raízes, evidencia-se a manutenção
da biomassa de raízes (Figura 11A).
Em E. precatoria, o efeito inverso do estresse hídrico na alocação de biomassa. Nas
folhas, apesar de um pequeno aumento, não houve diferença significativa entre os
tratamentos. Entretanto, nas raízes, enquanto o déficit hídrico foi mais acentuado, notouse uma redução na biomassa da raiz. No tratamento de estresse mais severo, ocorre a
manutenção na biomassa das folhas e uma redução significativa na biomassa das raízes.
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Figura 11 – Alocação de biomassa em plantas de E. oleracea (A) e E. precatoria (B)
submetidas a diferentes capacidades de campo. Letras maiúsculas diferentes
indicam diferença significativa entre tratamentos hídricos e letras
minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre espécies
(p<0,05).
Os resultados encontrados evidenciam um possível efeito do déficit hídrico
principalmente na redução foliar e um leve aumento de alocação de biomassa para raízes
em E oleracea. Este comportamento é descrito por alguns autores como um recurso da
planta para obter maior resistência a deficiência hídrica, pois no processo, a planta
expande sua área radicular para aumentar seu contato com o solo e com isso compensar
a deficiência hídrica e reduz a área foliar possivelmente uma estratégia de sobrevivência,
com o intuito de diminuir a área disponível à transpiração (CORREIA; NOGUEIRA,
2004; PINHEIRO et al., 2005; REIS et al., 2006).
Baixas taxas no crescimento, maior razão raiz:parte aérea, menor aquisição de
nutrientes e a renovação de tecidos são normalmente características esperadas de plantas
submetidas ao déficit hídrico (LAMBERS; POOTER, 1992; ACHTEN et al., 2010). O
desenvolvimento radicular elevado sugere tolerância ao estresse, conforme verificado por
Fetene e Feleke (2001).
Na Tabela 1, observa-se 18 correlações significativas, entre as variáveis analisadas
para E. oleracea. Com importância para a condutância estomática teve correlação positiva
com transpiração, eficiência quântica atual, quenching fotoquímico, e taxa de
transferência de elétrons. Já a transpiração teve correlação positiva com a eficiência
quântica atual, eficiência quântica potencial, quenching fotoquímico e taxa de transporte
de elétrons. Com base nesses dados pode-se inferir que com estresse mais severo poderá
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haver fotoinibição dinâmica do aparelho fotoquímico, provavelmente devido a um
declínio na eficiência da conversão da energia luminosa em energia química, resultado
do fechamento dos centros de reação do fotossistema II devido a saturação luminosa
(Maxwell & Jonhson, 2000).
Tabela 1 – Matriz de coeficiente de correlações de Pearson em E. oleracea.
PN
gS
E
Ci
ΔF/Fm’
Fv/Fm

gS

E

Ci

ΔF/Fm’

Fv/Fm

qP

NPQ

ETR

0,352

0,348

0,231

0,490

0,384

0,295

-0,593*

0,490

0,886**

0,447

0,847**

0,598*

0,790**

-0,420

0,847**

0,490

0,933**

0,711**

0,860**

-0,357

0,933**

0,470

0,719**

0,278

-0,284

0,470

0,687*

0,887**

-0,591*

1,000**

0,399

-0,508

0,687*

-0,233

0,887**

qP
NPQ

-0,591*

PN (fotossíntese); gS (condutância estomática); E (transpiração); Ci (concentração intercelular de CO 2);
ΔF/Fm’ (eficiência quântica atual); Fv/Fm (eficiência quântica potencial); qP (quenching fotoquímico);
NPQ (quenching não fotoquímico); ETR (taxa de transporte de elétrons). Pelo teste t correlações
acompanhadas *, ** são significativas a 5% e a 1% respectivamente.

Já na Tabela 2, observa-se 12 correlações significativas entre as variáveis analisadas
para E. precatoria. Assim, as mais relevantes foram a correlação linear altamente positiva
entre a fotossíntese e transpiração; entre a transpiração e a eficiência quântica atual e com
a taxa de transporte de elétrons; e por último também ocorreu uma correlação altamente
negativa entre fotossíntese e a concentração intercelular de CO2, mostrando que existe
uma relação inversamente proporcional entre as variáveis em questão.
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Tabela 2 – Matriz de coeficiente de correlações de Pearson em E. precatoria.
PN
gS
E
Ci
ΔF/Fm’

gS

E

0,539

0,763**
0,587*

Ci
0,822**
-0,117

ΔF/Fm’

Fv/Fm

qP

NPQ

ETR

0,299

0,459

0,263

0,0278

0,299

0,604*

0,393

0,449

-0,410

0,604*

-0,583*

0,754**

0,475

0,393

-0,469

0,754**

-0,159

-0,437

0,154

-0,281

-0,159

0,297

0,371

-0,703*

1,000**

-0,259

-0,003

0,297

-0,642*

0,371

Fv/Fm
Qp
NPQ

-0,703*

PN (Fotossíntese); gS (condutância estomática); E (transpiração); Ci (Concentração intercelular); ΔF/Fm’
(Eficiência quântica atual); Fv/Fm (Eficiência quântica potencial); qP (quenching fotoquímico); NPQ
(quenching não fotoquímico); ETR (Taxa de transporte de elétrons). Correlações acompanhadas de * e **
são significativas a 5% e a 1% respectivamente.

As matrizes de correlação permitiram inferir a resposta que uma variável exerce
sobre outra. Olivoto et al. (2016), salientam que o método de correlação linear possibilita
verificar os efeitos diretos e indiretos que um grupo de variáveis exercem sobre uma
resposta ou variável de interesse. Pois, quando as plantas se encontram submetidas às
condições de déficit hídrico severo, poderá ocorre uma desidratação celular, o que leva
afetar muitos outros processos fisiológicos das plantas, como: redução da turgidez das
células; concentração de íons, tornando-se citotóxicos; e podendo levar ao acúmulo de
ácido abscísico (ABA), o que promove o fechamento estomático, reduz as trocas gasosas,
e assim, influenciando no funcionamento adequado das clorofilas e posterior inibição da
fotossíntese (Taiz et al., 2017). Ainda em relação as tabelas 1 e 2, verifica-se que E.
precatoria tem a fotossíntese dependente de outras variáveis de trocas gasosas, como
transpiração e concentração intercelular de CO2, enquanto E. oleracea não mostra essa
dependência. Essa diferença marcante entre as duas espécies pode explicar as diferenças
observadas na fotossíntese em entre os tratamentos hídricos.
Avaliando as curvas de resposta da fotossíntese ao CO2 interno, as plantas de E.
oleracea possuem ponto de compensação de CO2 e taxa de fotossíntese líquida
relativamente menores que as de E. precatoria (Figura 12). sendo que o açaizeiro solteiro
quando aumenta-se a concentração de CO2 acima do ponto de compensação, estimula-se
a fotossíntese em uma faixa ampla de concentração ao ponto da limitação ocorrer pela
capacidade de carboxilação na faixa um pouco acima dos 800 µmol.mol-1, após este limite
a fotossíntese inicia-se a saturação. Já para o açaizeiro touceira a limitação ocorre um
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pouco abaixo dos 800 µmol.mol-1. Essas taxas fotossintéticas mais elevadas em função
do aumento na concentração de gás carbônico ocorrem, principalmente, devido ao
aumento na concentração de CO2 intercelular e à inibição da competição CO2/O2 pelo
sítio ativo da Rubisco, resultando em maiores taxas de carboxilação (AINSWORTH e
ROGERS, 2007).
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Figura 12 – Taxa de assimilação líquida em função da concentração intercelular de CO2
em dois açaizeiros.
De acordo com Larcher (2000), a fase linear da curva PN/Ci é o efeito do aumento
da pressão parcial do CO2 no processo fotossintético, e é uma medida da taxa de
carboxilação da Rubisco (Vcmax) até atingir a fotossíntese potencial quando atinge a
saturação devido a pressão interna do CO2. Segundo ao modelo proposto por Farquhar et.
al. (1980) para plantas C3, o comportamento da taxa de fotossíntese é comumente ligada
ao da taxa de transporte de elétrons para regenerar a Rubisco e a sua capacidade de
carboxilação, tornando limitada quando há equivalência em ambos. Com o aumento do
CO2 disponível, a fotorrespiração é reduzida pelo aumento da razão ente CO2/O2 e com
isso a assimilação é maior para as plantas crescidas em CO2 elevado. As plantas C3 são
capazes, nessa condição, de fixar duas a três vezes mais CO2 do que em condição
atmosférica atual (Larcher, 2000). Com elevada fixação do CO2, a atividade de
regeneração da Rubisco será contínua e rápida, o que exige que uma molécula de rubisco
seja regenerada para cada molécula usada na reação de carboxilação ou na oxigenação.
Alguns estudos evidenciam que as limitações nas taxas de fotossíntese, são
altamente dependentes das condições ótimas de temperatura e quantidade de CO2. A
temperatura age na condutância do mesofilo, assim, quando há maior Ci, a Vcmax é maior
e o transporte de elétrons necessário para regenerar a Rubisco carboxilada também

44
aumenta até o ponto saturante para fotossíntese limitada pela regeneração da Rubisco
(SALVUCCI e CRAFTS‐BRANDNER, 2004).
Na tabela 3, observa-se os parâmetros de trocas gasosas obtidas a partir de curvas
de assimilação líquida de CO2 em função da concentração intercelular de CO2 que são o
Vcmax (Velocidade máxima de carboxilação da enzima Rubisco μmol CO2 m-2 s -1); Jmax
(Taxa máxima de transporte μmol fótons m–2 s-1) e a Rd (taxa de respiração no escuro em
μmol CO2 m-2 s-1). A velocidade máxima de carboxilação da enzima Rubisco foi maior
para E. precatoria, mas não apresentaram diferença significativas nos tratamentos
(100%,75% e 50%). Na capacidade hídrica de 25% apresentou diferença significativa
com uma redução de 62,7%. Para E. oleracea, apresentou-se diferença significativa entre
os tratamentos, sendo que o tratamento de 75% da capacidade foi superior aos demais
tratamentos. Porém, o tratamento de 50% apresentou o menor valor entre os tratamentos
com uma redução de 49%. Em Jmax e Rd, o comportamento ao longo dos tratamentos foi
similar.
Tabela 3 – Parâmetros de trocas gasosas obtidas a partir de curvas de assimilação líquida
de CO2 em função da concentração intercelular de CO2 em dois açaizeiros.
Espécie
Tratamento
Vcmax
Jmax
Rd
100%
71,4 ABb
111,7 ABb
11,7 Ab
75%
93,0 Aa
141,3 Aa
14,8 Aa
E. oleracea
50%
47,4 Bb
78,4 Bb
6,8 Aa
25%
59,0 ABb
100,1 ABb
9,5 Aa
100%
123,2 Aa
167,7 Aa
20,3 Aa
75%
104,0 Aa
151,1 Aa
13,0 Aa
E. precatoria
50%
116,3 Aa
137,0 Aa
11,9 Aa
25%
46,0 Ba
87,3 Ba
6,1 Ba
*Letras maiúsculas comparam tratamentos hídricos dentro da mesma espécie e letras minúsculas
comparam espécies dentro do mesmo tratamento hídrico.

Os dados corroboram para que sob condições de restrição hídrica, a fotossíntese
pode estar condicionada pela limitação na atividade da Rubisco (Parry et al., 2002), em
razão de fatores de inibição ligados às enzimas (Catuchi et. al., 2012), assim como pela
limitação da síntese de RuBP (Kim et. al., 2011), por meio da redução da taxa de
transporte de elétrons fotossintéticos, que influencia a capacidade de regeneração da
RuBP (Flexas e et. al., 2016), dependente do ATP (Lawlor e Cornic, 2002). Reduções em
Vcmax também são atribuídas a decréscimos na quantidade de Rubisco e (Reddy et. al.,
2004), às vezes, ao baixo estado de ativação da enzima.
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5 CONCLUSÕES

•

As duas espécies de açaizeiro analisadas, E. oleracea e E. precatoria, são
tolerantes a estresses hídricos moderados;

•

A capacidade fotossintética de E. precatoria é maior do que em E. oleracea, mas
esta característica é limitada provavelmente pela menor condutância estomática
de E. precatoria;

•

A eficiência fotossintética de E. precatoria é negativamente afetada de maneira
expressiva pelo excesso de água no solo, o que não ocorre com E. oleracea; e

•

As duas espécies demonstram melhor performance fotossintética e de crescimento
quando cultivadas a 75% da capacidade de campo.
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