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Sinopse: 

Foram avaliados os efeitos do incremento com déficit hídrico progressivo e períodos 

alternados de hidratação em aspectos do crescimento e fotossíntese da mangabeira 

(Hancornia speciosa). As plantas cultivadas em diferentes regimes hídricos apresentaram 

efeito de aclimatação após o período de restrição hídrica. Aquelas submetidas ao estresse 

hídrico severo (35% da capacidade de campo) foram as mais afetadas com a redução das 

taxas fotossintéticas e da condutância estomática, permanecendo com valores próximos a 

zero mesmo após a reidratação; no entanto, não foi suficiente para danificar o aparato 

fotossintético. Nos demais tratamentos (100% e 70% da capacidade de campo) houve 

redução das taxas fotossintéticas e condutância estomática, mas conseguiram restaurar 

essas características logo após a reidratação. A restrição hídrica também levou ao 

crescimento lento das plantas, influenciando na perda de folhas, redução da área foliar e da 

biomassa. Esses resultados são consistentes para o entendimento do efeito do estresse 

hídrico na mangabeira no cerrado amazônico. 

Palavras-chave: Trocas gasosas, fluorescência da clorofila, tolerância à seca. 
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Resumo geral 

O estresse hídrico interfere diretamente no metabolismo das plantas, principalmente na 

redução da capacidade fotossintética devido à redução da condutância estomática e 

fechamento dos estômatos, e consequentemente influencia na redução dos parâmetros de 

crescimento e biomassa. No entanto, as respostas das plantas ao efeito da restrição hídrica 

podem variar consideravelmente entre as espécies e as condições edafoclimáticas em que se 

encontram. Para tanto, os objetivos deste estudo foram determinar os efeitos do déficit hídrico 

progressivo nos parâmetros da fotossíntese e crescimento em uma espécie frutífera da 

Amazônia (Hancornia speciosa Gomes). O estudo foi realizado em casa de vegetação no 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em Manaus-AM. Foram aplicados os 

seguintes tratamentos: quatro regimes hídricos (controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de 

campo) avaliados em três períodos de hidratação. O experimento iniciou com plantas em 

idade de seis meses e teve duração de 105 dias. Foram determinados parâmetros de trocas 

gasosas, de crescimento e biomassa das plantas. Em todas as plantas o estresse hídrico 

progressivo esteve associado com o decréscimo da fotossíntese máxima pela redução da 

condutância estomática; o equilíbrio fotossintético foi restabelecido após sete dias de 

reidratação, com exceção do tratamento em 35% CC em que as plantas permaneceram com 

taxa fotossintética e condutância estomática próximas a zero; contudo, foi verificado efeito de 

aclimatação após o período de déficit hídrico. A restrição hídrica levou ao crescimento lento 

das plantas quanto à altura, diâmetro do caule e do coleto, e ainda promoveu redução no 

número de folhas pela abscisão foliar, mas com emissão de folhas novas, o que resultou na 

redução de área foliar em ambos os regimes hídricos. Esses efeitos influenciaram a 

quantidade de biomassa, sendo menor nas plantas com deficiência hídrica severa. Os 

resultados encontrados são consistentes para o entendimento do efeito do estresse hídrico na 

mangabeira no cerrado amazônico. 
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Overview 

Water stress directly interferes with plant metabolism, mainly in reducing photosynthetic 

capacity due to reduced stomatal conductance and stoma closure, and consequently influences 

the reduction of growth and biomass parameters. However, plant responses to the effect of 

water restriction can vary considerably between species and the edaphoclimatic conditions in 

which they are found. Therefore, the objectives of this study were to determine the effects of 

progressive water deficit on the parameters of photosynthesis and growth in a fruit species in 

the Amazon (Hancornia speciosa Gomes). The study was carried out in a greenhouse at the 

National Institute for Research in the Amazon (INPA) in Manaus-AM. The following 

treatments were applied: four water regimes (control, 100%, 70% and 35% of field capacity) 

evaluated in three hydration periods. The experiment started with plants at the age of six 

months and lasted 105 days. Parameters of gas exchange, growth and plant biomass were 

determined. In all plants, caused a decrease in maximum photosynthesis by reducing stomatal 

conductance; photosynthetic balance was restored after seven days of rehydration, with the 

exception of treatment at 35% CC in which the plants remained with photosynthetic rate and 

stomatal conductance close to zero; however, there was an acclimatization effect after the 

period of water deficit. The water restriction developed slow plant growth in terms of height, 

stem and stem diameter, and further reduced the number of leaves by leaf abscission, but with 

the emission of new leaves, which resulted in a reduction of leaf area in both regimes water 

resources. These effects influenced the amount of biomass, being lower in plants with severe 

water deficiency. The results found are consistent for understanding the effect of water stress 

on mangabeira in the Amazon savanna. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) pertence à família Apocynaceae 

(Nascimento et al. 2014), é uma fruteira bastante reconhecida pelas excelentes características 

físicas (aparência externa, tamanho, forma e cor da casca), aroma (Manica 2002; Perfeito 

2014), sabor e valor nutritivo de seus frutos e dos inúmeros produtos alimentícios, que variam 

desde sucos a sorvetes (Oliveira et al. 2014). Ainda que a mangabeira apresente grande 

potencial agroindustrial (Ávila et al. 2010), a produção não tem atendido à demanda, pois é 

uma espécie explorada de forma extrativista (Vieira Neto 2001; Nascimento et al. 2014).  

Desta forma, a mangaba é consumida apenas em sua área de ocorrência (Lederman et al. 

2000; Nascimento et al. 2014).  

Sendo uma cultura nativa do Brasil, a mangabeira ocorre em locais de vegetação 

aberta, principalmente nos biomas Cerrado, Caatinga e nas Restingas (Lima e Scariot 2010). 

Na região Amazônica as mangabeiras são encontradas nos Estados do Pará, Rondônia, Amapá 

e Amazonas (Farias Neto e Pereira 2006; Roriz e Nascimento 2016). Especificamente no Sul 

do Amazonas, a mangabeira tem ocorrência nas formações campestres, geralmente em 

populações com muitos indivíduos, conhecidos como mangabais (Roriz e Nascimento 2016). 

E apesar de ser uma espécie com capacidade de tolerar os períodos de seca (Ferreira e 

Marinho 2007) e possuir grande potencial econômico para diversas regiões nativas do país, há 

pouca informação disponível sobre seu comportamento ecofisiológico (Scalon et al. 2015), 

principalmente na região Amazônica, tornando-se, assim, um objeto importante de pesquisa. 

Dentre os recursos essenciais para as plantas, a água torna-se o fator mais restritivo 

para a produtividade agrícola, devido a sua importância a distintos processos metabólicos das 

plantas (Fernandes et al. 2015). Dessa forma, a disponibilidade de água é um dos fatores que 

afeta a fotossíntese, o crescimento e o desenvolvimento das plantas (Mafakheri et al. 2010; 

Marenco et al. 2014), pois contribui diretamente para a difusão de solutos, no 

desenvolvimento e sustentação dos tecidos vegetais, sendo que a quantidade de água pode 

variar de acordo com a fisiologia de cada espécie (Broetto et al. 2017). 

O estresse hídrico é considerado um dos principais fatores modeladores nos processos 

fisiológicos e morfológicos nas plantas, pela influência na alteração no conteúdo de água na 

célula, alterando o seu metabolismo (Taiz e Zeiger 2017). A restrição hídrica de água no solo 

é, talvez, a limitação mais comum para o crescimento das plantas, constituindo o maior fator 

seletivo na evolução destes organismos. Desta maneira, a compreensão de mecanismos de 
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tolerância à seca é determinante na distribuição natural das espécies e na produtividade dos 

cultivos (Larcher 2000). A tolerância das plantas ao estresse hídrico se manifesta, geralmente, 

de quatro formas: limitação no crescimento, adaptações morfológicas, adaptações fisiológicas 

e adaptações metabólicas (Pincelli 2010). Essa sequência decorre mediante o fluxo de água do 

solo até a planta, e desta até a atmosfera ser diretamente dependente das condições hídricas do 

solo e da condução de água pelos diferentes órgãos da planta até às folhas (Larcher 2000). 

A redução da disponibilidade hídrica causa interferências diretas na capacidade 

fotossintética das plantas, afetando as reações bioquímicas e o funcionamento do aparato 

fotossintético, e indiretamente o fechamento estomático (Lawlor e Cornic 2002; Cunha et al. 

2013) que, por sua vez, induz a disponibilidade interna de CO2, influenciando assim, o 

crescimento das plantas (Parry et al. 2002; Scalon  et al. 2015). Outros parâmetros também 

afetados pela deficiência hídrica são as mudanças nas propriedades de membrana, aumento da 

respiração, matéria seca reduzida, senescência acelerada e produção reduzida (Broetto et al.  

2017). 

As plantas respondem de maneiras distintas a deficiência hídrica, pois existem as 

tolerantes que através de modificações nas características morfofisiológicas e bioquímicas 

superam o estresse e as suscetíveis que desenvolvem sintomas, acarretando queda na 

produção (Chakraborty et al. 2015). Assim, elas podem evitar o estresse através da 

maximização de absorção de água pelo aprofundamento de raízes, ou minimizando a perda de 

água através do fechamento dos estômatos (Kozlowslki e Pallardy 2002; Scalon et al. 2015) 

sendo que, essas respostas irão depender dos seus estádios fenológicos, da magnitude e 

intensidade do estresse (Silva et al. 2008; Oliveira et al. 2016).   

O estudo do estresse hídrico e a capacidade de recuperação das plantas contribuem 

para compreender o potencial de adaptação a diferentes ambientes e condições climáticas 

(Chaves et al. 2011) e também para aprimorar estratégias adaptativas para as culturas sob 

condição de deficiência hídrica (Nascimento et al. 2012). Dessa forma, Hancornia speciosa 

que tem sido estudada principalmente na região Nordeste do Brasil, necessita de maior 

aprofundamento quanto as suas respostas morfofisiológicas, também, no cerrado amazônico. 

Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi gerar conhecimentos sobre o 

comportamento ecofisiológico de plantas jovens de Hancornia speciosa em resposta ao déficit 

hídrico progressivo e períodos alternados de hidratação. Para isso, essa dissertação foi 

dividida em dois capítulos. O capítulo 1 consistiu em investigar aspectos relacionados à 

fotossíntese, captura e utilização da energia luminosa nos processos fotossintéticos com a 

finalidade de obter informações quanto ao comportamento ecofisiológico de H. speciosa em 
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quatro regimes hídricos (Controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de campo). No capítulo 2 

foram abordados aspectos relacionados ao crescimento e acúmulo de biomassa nas mesmas 

condições descritas para o Capítulo 1.  

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Avaliar o efeito do estresse progressivo na fotossíntese e nos parâmetros de 

crescimento em plantas de mangabeira (Hancornia speciosa Gomes). 

 

Objetivos específicos 

 Determinar como o estresse hídrico progressivo afeta a fotossíntese e as trocas 

gasosas; 

 Avaliar como o déficit hídrico progressivo afeta os parâmetros de fluorescência da 

clorofila; 

 Definir se o estresse hídrico progressivo induz à aclimatação da fotossíntese; 

 Determinar o efeito do estresse hídrico no crescimento e na produção de biomassa. 
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CAPÍTULO 1 
 ________________________________________________________________      

Fernando, A. M & Marenco, R. A. 2020. Fotossíntese e fluorescência 

de Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) em resposta ao estresse 

hídrico progressivo e períodos alternados de hidratação. Manuscrito 

formatado para Acta Amazonica. 
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Fotossíntese e fluorescência de Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) em resposta ao 

estresse hídrico progressivo e períodos alternados de hidratação 

 

Adriana Miguel FERNANDO & Ricardo Antonio MARENCO 

RESUMO 

 

O estresse hídrico interfere diretamente no metabolismo das plantas, principalmente na 

redução da capacidade fotossintética devido à redução da condutância estomática e 

fechamento dos estômatos. No entanto, as respostas das plantas ao efeito da restrição hídrica 

podem variar consideravelmente entre as espécies e as condições edafoclimáticas em que se 

encontram. Diante disso, essa pesquisa buscou entender os efeitos do déficit hídrico nos 

parâmetros da fotossíntese e da fluorescência em Hancornia speciosa, uma espécie frutífera 

da Amazônia. Os tratamentos conduzidos foram quatro regimes hídricos (Controle, 100%, 

70% e 35% da capacidade de campo), três períodos de hidratação, sendo cada período 

avaliado durante quatro semanas, totalizando 84 dias. Foram medidas o conteúdo relativo de 

água, a fluorescência da clorofila, a fotossíntese máxima e fotossíntese potencial, a 

condutância estomática e o déficit de pressão de vapor foliar. Em todos os tratamentos o 

estresse hídrico progressivo esteve associado com o aumento do déficit de pressão de vapor 

foliar e causou o decréscimo da fotossíntese máxima pela redução da condutância estomática; 

o equilíbrio fotossintético foi restabelecido após sete dias de reidratação, com exceção do 

tratamento em 35% CC em que as plantas permaneceram com taxa fotossintética e 

condutância estomática próximas a zero; contudo, foi verificado efeito de aclimatação após o 

período de déficit hídrico. 

Palavras-chave: Restrição hídrica, trocas gasosas, clorofila. 
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Photosynthesis and fluorescence of Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) in 

response to progressive stress and alternating periods of hydration 

Adriana Miguel FERNANDO & Ricardo Antonio MARENCO 

ABSTRACT 

Water stress directly interferes with plant metabolism, mainly in reducing photosynthetic 

capacity due to reduced stomatal conductance and stoma closure. However, plant responses to 

the effect of water restriction can vary considerably between species and the edaphoclimatic 

conditions in which they are found. Therefore, this research sought to understand the effects 

of water deficit on the parameters of photosynthesis and fluorescence in Hancornia speciosa, 

a fruit species from the Amazon. The treatments carried out were four water regimes (Control, 

100%, 70% and 35% of field capacity), three hydration periods, each period being evaluated 

for four weeks, totaling 84 days. Relative water content, chlorophyll fluorescence, maximum 

photosynthesis and potential photosynthesis, stomatal conductance and deficit in leaf vapor 

pressure were measured. In all treatments, progressive water stress was associated with an 

increase in leaf vapor pressure deficit, and caused  a   decrease in maximum photosynthesis by 

reducing stomatal conductance; photosynthetic balance was restored after 7 days of 

rehydration, with the exception of treatment at 35% CC in which the plants remained with 

photosynthetic rate and stomatal conductance close to zero; however, there was an 

acclimatization effect after the period of water deficit. 

Keywords: Water restriction, gas exchange, chlorophyll.  
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INTRODUÇÃO 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta arbórea pertencente à 

família Apocynaceae, comumente encontrada nas zonas costeiras da região Nordeste do 

Brasil (Maia et al. 2018), na caatinga e na região central do país, até São Paulo e Mato Grosso 

do Sul, no cerrado (Lorenzi 2002; Soares-Júnior et al. 2008). Na região Amazônica as 

mangabeiras são encontradas nos Estados do Pará, Rondônia, Amapá e Amazonas (Farias 

Neto e Pereira 2006; Roriz e Nascimento 2016). Especificamente no Sul do Amazonas, a 

mangabeira tem ocorrência nas formações campestres, geralmente em populações com muitos 

indivíduos, conhecidos como mangabais (Roriz e Nascimento 2016). A mangabeira é uma 

fruteira bastante reconhecida pelas excelentes características físicas (aparência externa, 

tamanho, forma e cor da casca), aroma (Manica 2002; Perfeito 2014), sabor e valor nutritivo 

de seus frutos e dos inúmeros produtos alimentícios, que variam desde sucos a sorvetes 

(Oliveira et al. 2014).  

A produção de mangaba no Brasil ainda é pouco explorada comercialmente, sendo 

proveniente principalmente do extrativismo (Vieira Neto 2001; Nascimento et al. 2014), por 

isso o seu consumo, principalmente in natura,  ainda é muito restrito a sua área de ocorrência 

(Lederman et al. 2000; Mota et al. 2008). A quase totalidade da produção nacional do fruto da 

mangaba se encontra na região Nordeste (Venturini Filho 2010), com 1.022 toneladas no ano 

de 2017, sendo a produção dos estados de Sergipe e Paraíba correspondentes a 53% da 

produção (CONAB 2018). E apesar da pequena produção existente, a mangabeira é uma das 

espécies de plantas do cerrado que apresenta um maior potencial frutífero, bem como maior 

possibilidade de domesticação e incorporação no sistema de produção (Pedrosa 2018). Dada a 

necessidade do cultivo comercial desta cultura, são necessários estudos sobre sua 

caracterização fisiológica, principalmente no que se refere às necessidades hídricas de 

crescimento e desenvolvimento das plantas em condições adversas (Alcântara et al. 2016). 

Todos os processos fisiológicos das células são afetados pelo fornecimento de água 

de forma direta ou indireta, sendo o conteúdo de água na planta variável em função das 

flutuações de umidade do solo, do ar e das taxas de transpiração da planta (Marenco e Lopes 

2009). Sendo assim, os estudos das relações hídricas nas plantas e das interações causadas 

pelo déficit hídrico em relação aos processos fisiológicos são de grande importância, pois ao 

obter conhecimento relacionado às condições hídricas em alguma espécie, torna-se possível 

deduzir sobre o funcionamento dos processos fisiológicos e suas consequências (Broetto et al. 

2017). Dessa forma, o conteúdo relativo de água torna-se eficiente no estudo da adaptação das 
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plantas ao estresse hídrico (Jones 2007) sendo um critério de avaliação do estado hídrico de 

uma planta (Cairo 1995). A redução no conteúdo relativo de água das folhas é considerado 

como um bom indicador das condições hídricas em plantas sob estresse hídrico, uma vez que 

mudanças cruciais no equilíbrio da água levam a danos celulares. Essas mudanças paralisam o 

crescimento podendo causar até morte das plantas (Zhang et al. 2014). 

A fotossíntese é um dos fatores mais prejudicados dentro do processo de estresse 

hídrico, devido à existência de cofatores que reduzem a taxa fotossintética das plantas (Lisar 

2012), como a perda de clorofila, tornando-se necessário analisar os pigmentos fotossintéticos 

para averiguar alteração no conteúdo ou teor de clorofila e integridade das partes internas da 

célula durante o processo de fotossíntese (Silva et al. 2014). A deficiência hídrica também 

leva à redução da taxa de assimilação de carbono das folhas, relacionado à baixa eficiência de 

carboxilação e redução na absorção de CO2 devido ao fechamento de estômatos e consequente 

aumento da resistência estomática (Lisar 2012), assim como também na desidratação celular 

afetando o turgor e o volume da célula (Oliveira et al. 2013).  

A eficiência quântica máxima do fotossistema II (FSII) também pode ser alterada 

pelo estresse hídrico por fatores distintos causando modificações no aparato fotossintético. Os 

efeitos dessas modificações podem ser estudados a partir da fluorescência da clorofila a. De 

acordo com Baker (1993) em condições de restrição hídrica, em função do fechamento do 

estomático, ocorre a redução da concentração de CO2 no interior da célula, em decorrência 

aos decréscimos na assimilação do CO2 e na eficiência quântica do FSII. Assim, o decréscimo 

na relação Fv/Fm (Krause e Weis 1991; Broetto et al. 2017) indica uma redução característica 

na eficiência quântica potencial do FSII na planta quando submetida às condições de 

ambientes estressantes. 

Plantas sob condição de déficit hídrico alteram rapidamente as trocas gasosas (Guan 

et al. 2015) provocando a redução da condutância estomática e da transpiração, devido ao 

fechamento estomático, e consequentemente, a redução das taxas de fotossíntese (Mariano et 

al. 2009). Geralmente, o fechamento dos estômatos é um processo diretamente induzido pelas 

condições hídricas, tanto do solo quanto das folhas (Zivcak et al. 2013). O fechamento 

estomático também pode ser induzido devido ao aumento do déficit de pressão de vapor 

(DPV), o qual podendo ser obtido pela diferença entre a pressão de saturação de vapor d’água 

(espaços intercelulares) e a pressão de vapor no entorno da folha (Pereira et al. 2002). É uma 

estimativa que está diretamente relacionada com o fechamento dos estômatos, sob condições 

de estresse, e por consequência está relacionado com a fixação de CO2 (Oliveira et al. 2005). 

Os altos valores indicam diminuição da transpiração o que pode contribuir para o aumento da 
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temperatura foliar e estudos comprovaram que o DPV é maior em períodos de estação seca 

quando comparados a estações chuvosas (Machado et al. 2005, Machado Filho et al. 2006, 

Costa e Marenco 2007). 

Xu et al. (2010) afirmam que a taxa de crescimento das plantas diminui gradualmente 

com o déficit hídrico, podendo ocorrer  mudanças e recuperação  após a reidratação; essa 

recuperação (Chaves et al. 2011) é um componente importante da resposta das plantas à seca; 

e as respostas vão variar entre as espécies, dependendo dos estádios fenológicos e da 

magnitude do estresse (Silva et al. 2008; Oliveira et al. 2016).   

Estudos realizados por Scalon et al. (2015), Silva et al. (2016) e Alcântara et al. 

(2016) com mudas jovens de  Hancornia speciosa submetidas ao estresse hídrico em 

diferentes regimes hídricos observaram que não houve alteração do conteúdo hídrico nas 

folhas mesmo sob restrição hídrica severa. Ainda, estes autores afirmam que ocorreu redução 

no teor de clorofila, na eficiência quântica máxima do fotossistema II e nas trocas gasosas 

conforme a perda de água no solo, no entanto, as plantas conseguiram se recuperar após 

reidratação. O efeito do estresse hídrico aplicado nas plantas não foi suficiente para danificar 

os componentes fisiológicos avaliados. Assim sendo, Hancornia speciosa é tida como uma 

espécie com capacidade de tolerar os períodos de seca (Ferreira e Marinho 2007), com pouca 

informação disponível sobre seu comportamento ecofisiológico (Scalon et al. 2015). Os 

estudos realizados nessa espécie foram encontrados principalmente na região Nordeste do 

país, onde predomina o cultivo comercial. Assim, também se faz necessário conhecer as 

respostas das plantas ao déficit hídrico na região Amazônica. Dessa forma, o objetivo desse 

estudo foi investigar os efeitos do estresse hídrico progressivo nos parâmetros da fotossíntese 

e da fluorescência em plantas jovens de Hancornia speciosa.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Material vegetal e condução do experimento 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação do Laboratório de Ecofisiologia 

de Árvores, localizado no Campus III (V-8) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(MCTI-INPA). As sementes de Hancornia speciosa Gomes foram coletadas de árvores em 

propriedade da Universidade Federal do Amazonas, Campus de Humaitá, Amazonas 

localizada na BR 230 km 3 (07°31'49.51" S e 63° 03'14.62" W), lado direito no sentido 

Humaitá – Porto Velho e germinadas em vermiculita expandida. Após 50 dias de germinação, 

com 15 cm de altura, as plântulas foram transferidas para vasos plásticos pretos (Nutriplan) de 
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cinco litros contendo 4 kg de solo de textura média, peneirado e adubado (0,7g/kg substrato) 

com fertilizante NPK (10% de N, 10% de P2O5 e 10% de K2O). Para evitar a perda de água 

foram utilizados pratos plásticos n° 2 (Nutriplan) e até seis meses de idade todas as plantas 

foram cultivadas em 100% da capacidade de campo (CC), então as plantas foram submetidas 

a quatro regimes hídricos (T0: controle, T1: 100% da capacidade de campo, T2: 70% da 

capacidade de campo e T3: 35% da capacidade de campo) e três períodos de hidratação. 

O regime hídrico controle representa 100% CC sem estresse com hidratação 

realizada em intervalo de um a dois dias a fim de evitar excesso de água nos vasos, os demais 

tratamentos foram submetidos a três períodos alternados de hidratação. A duração de cada 

período de hidratação foi em função da mensuração da taxa fotossintética das plantas a cada 

sete dias, sendo reidratadas ao atingirem valores de fotossíntese próximos à zero. Os dados 

apresentados no presente estudo foram de quatro semanas em cada período de hidratação, 

totalizando 84 dias de experimento (de 28 de agosto a 14 de novembro de 2019). 

Condições ambientais durante o período experimental na casa de vegetação 

Na figura 1 estão apresentados dados da temperatura (Figura A) e umidade relativa 

do ar (Figura B) durante o período experimental. Foi registrada temperatura média de 27,8°C 

(sendo 29,8 °C no dia e 25,7 °C à noite) e umidade relativa diária média de 74,5% (67,0% no 

período diurno e 83,1% à noite). A temperatura e a umidade relativa do ar foram coletadas 

utilizando Datallogers específicos (HOBO Onset Computer Corporation) programados para 

registrar os dados em intervalos de 30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Valores médios diários de temperatura (A) e umidade relativa do ar (B) da casa de vegetação durante o 
período experimental em dias julianos. 
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Determinação das condições hídricas do solo 

Para o cálculo do conteúdo de água em capacidade de campo, antes do transplante, 

seis vasos com 4 kg de solo seco foram saturados com água e deixados drenar ao ar livre 

durante 12 h no período noturno para a percolação de toda água gravitacional (Cernusak et al. 

2011). Após esse período os vasos foram pesados utilizando uma balança eletrônica digital. 

Cada vaso reteve em média 1,5 kg de água o qual foi considerado o nível hídrico dos 

tratamentos controle e 100% CC. Os vasos dos tratamentos com 70% CC e 35% CC foram 

deixados ao ar livre até a massa do solo úmido diminuir 0,378 kg e 0,831 kg, respectivamente 

(70% e 35% da água retida em CC). A cada sete dias, entre 7 e 8 h, os vasos foram pesados 

para verificação da quantidade de água consumida pelas plantas. A quantidade de água 

adicionada foi em função da perda de água por evaporação ao final de cada período de 

hidratação. No final do experimento foi calculada a quantidade de água consumida pelas 

plantas por dia (CAD). 

O teor de umidade do solo foi medido a cada sete dias (entre 7 e 8 h), a 6 cm de 

profundidade, utilizando uma sonda medidora de umidade (MPM-160B, ICT International Pty 

Ltd., Armidale, New South Wales, Austrália). 

Mensuração do conteúdo relativo de água  

Para determinar o conteúdo relativo de água (CRA) foi coletada uma folha por 

planta, pesadas em uma balança de precisão (BEL Engineering Mark 210A) para obtenção de 

peso fresco. Posteriormente, foram colocadas em água limpa durante vinte e quatro horas para 

obtenção do peso túrgido. Finalmente, foram colocadas em sacos de papel identificados e 

levados à estufa em temperatura de 72° C durante setenta e duas horas, para obtenção do peso 

seco. O CRA foi avaliado em apenas duas hidratações e três semanas, pois durante o período 

experimental houve grandes perdas de folhas pelas plantas devido ao estresse hídrico 

aplicado. Os valores de CRA foram calculados pela fórmula: 

        
     

     
     

Onde, PF representa o peso fresco das folhas, PT é o peso túrgido das folhas, PS 

denota o peso seco das folhas e 100 indica o cálculo em porcentagem. 
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Mensuração da fluorescência da clorofila 

Os parâmetros da fluorescência da clorofila a foram mensurados um dia antes da 

mensuração das trocas gasosas, entre 15 e 16 h, nas mesmas folhas utilizadas para as trocas 

gasosas. 

O teor relativo da clorofila foi mensurado utilizando um medidor de clorofila portátil 

SPAD 502 (Minolta, Japão) em cinco pontos das folhas para obtenção de uma média. 

O rendimento quântico (QY) da clorofila a foi mensurado utilizando um fluorômetro 

portátil (FluorPen, modelo FP 100). Antes da mensuração as folhas foram cobertas com clipes 

destacáveis durante 20 minutos, para se adaptar ao escuro, obtendo em seguida os valores da 

eficiência quântica potencial (Fv/Fm). 

Mensuração das trocas gasosas 

Os parâmetros de fotossíntese foram mensurados em intervalos de três a sete dias, 

utilizando um analisador de gás infravermelho (IRGA) (Li- 6400, Li-Cor, Lincoln, NE, EUA). 

As medições foram realizadas entre 8 e 15 h em duas folhas por planta totalmente expandidas. 

Em todas as análises o bloco da câmara permaneceu em temperatura constante de 27° C, 

umidade da amostra em 70±5% e o fluxo de ar em 500 µmol mol
–1

. 

Os parâmetros mensurados foram: taxa de fotossíntese em luz saturante e 400 ppm 

de CO2 (Amax), fotossíntese potencial (Apot, em luz saturante e 2000 ppm de CO2, condutância 

estomática (gs) e déficit de pressão de vapor foliar (DPVfoliar). 

Para determinar a Amax, gerou-se uma curva de resposta à luz (A/RFA) que foi obtida 

medindo a fotossíntese em 0, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 1000 e 2000 µmol m
-2

 s
-1

 e 

concentração de CO2 na câmara de 400 ppm.  

A determinação de Apot foi realizada no início e final da exposição aos tratamentos 

hídricos, gerando curvas de fotossíntese em resposta ao Ci (A/Ci) obtidas em luz saturante 

(1000 µmol m
-2

 s
-1

) com o CO2 variando em 0, 100, 250, 400, 1000 e 2000 ppm. A Apot foi 

obtida em 2000 ppm de CO2 da curva, afim de verificar se houve aclimatação da fotossíntese 

nas plantas durante o período experimental. 

Delineamento experimental e análise estatística 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com três fatores 

(regime hídrico (% de hidratação) e tempo, em semanas). Quatro regimes hídricos (controle, 
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100%, 70% e 35% da capacidade de campo), três períodos de hidratação e quatro semanas, 

cada tratamento com 10 repetições (considerando cada vaso uma unidade experimental). 

Para as variáveis de Apot foram utilizados dois fatores (regime hídrico e tempo), 

quatro regimes hídricos (controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de campo) avaliados no 

início e final do período experimental. 

Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) a fim de verificar 

a significância estatística. Para comparar os efeitos dos tratamentos, os valores obtidos foram 

submetidos ao teste de média Tukey (p ≤ 0,05). Todas as análises estatísticas foram realizadas 

no Software Statistica 7.0 (StatSoft Inc., Tulsa, US). 

RESULTADOS 

Conteúdo relativo de água 

Os dados do conteúdo relativo de água (CRA) das plantas estão apresentados na 

Figura 2 e a sua significância em valores de p na Tabela 1. Houve diferença estatística entre 

os tratamentos hídricos, bem como entre as hidratações e semanas, com interação 

significativa. Pode-se observar que as respostas das plantas nos tratamentos, quanto ao CRA, 

sofreu variações. No regime hídrico de 100% CC (Figura 2B) o CRA apresentou valor médio 

superior, de 78,8%, dos demais tratamentos e apesar da restrição hídrica não alterou de forma 

significativa a quantidade de água nas folhas. Comparado ao controle (Figura 2A), com média 

de 76,5% de CRA, a diferença foi mínima. Quanto ao tratamento em 70% CC (Figura 2C), 

média de 70,8%, o CRA foi afetado pelo estresse hídrico sofrendo redução gradual, mas se 

elevando após a reidratação das plantas. Diferente dos demais, as plantas cultivadas em 35% 

CC sofreram redução significativa de CRA, com média de 54,8%, pois mesmo após a 

reidratação as plantas não conseguiram recuperar o conteúdo de água inicial. 
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Figura 2. Conteúdo relativo de água (CRA) em plantas de Hancornia speciosa submetidas a quatro regimes 

hídricos – controle (A), 100% (B), 70% (C) e 35% (D) de capacidade de campo – avaliados em dois períodos de 

hidratação e três semanas por hidratação. Os pontos representam as médias por semana (p ≤ 0,01) e as barras 

representam os desvios padrão (n=5). 

Tabela 1. Significância (valores de p, teste Tukey) dos tratamentos de hidratação Conteúdo Relativo de Água 

com relação ao tratamento irrigado na primeira semana (com valor 1,0). 

Semanas (S) 

 

         S1          S2          S3         S4         S5        S6 

Controle 1.000 1.000 0.975 0.437 0.005 1.000 

100% 1.000 1.000 0.986 1.000 1.000 1.000 

70% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 0.008 ˂0.001 

35% 1.000 ˂0.001 0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

 

Consumo de água por dia e umidade do solo 

Os dados do consumo de água das plantas por dia (CAD) e da umidade do solo estão 

apresentados nas Figuras 3 e 4. A significância em valores de p está nas Tabelas 2 e 3. Para 

esses dois fatores houve diferença estatística entre os tratamentos, como também entre os 

períodos de hidratação e semanas, com interação significativa. Observa-se que em todos os 

tratamentos houve declínio do consumo de água conforme a perda de água por 

evapotranspiração do solo (Figura 4), ocorrendo a elevação do consumo logo após reidratação 

das plantas. O maior consumo de água por planta foi encontrado nas plantas em 100% CC 

(Figura 3A), com média de 35,93 g dia
–1

. As plantas de menor regime hídrico apresentaram 

médias de 23,581 e 8,219 g dia
-1

,70% CC e 35% CC, respectivamente, com consumo de água 

reduzido (Figura 3B e C). O tratamento controle manteve umidade do solo em média de 

33,50%.  

 

 

 

 

Figura 3. Consumo de água por dia (CAD) em plantas de Hancornia speciosa submetidas a três regimes 

hídricos – 100% (A), 70% (B) e 35% (C) de capacidade de campo – avaliados em três períodos de hidratação e 

quatro semanas por hidratação. Os pontos representam as médias por semana (p ≤ 0,01) e as barras representam 

os desvios padrão (n=5). 

 

C A B 
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Figura 4. Umidade do solo de plantas de Hancornia speciosa submetidas a três regimes hídricos – 100% (A), 

70% (B) e 35% (C) de capacidade de campo – avaliados em três períodos de hidratação e quatro semanas por 

hidratação. Os pontos representam as médias por semana (p ≤ 0,01) e as barras representam os desvios padrão 

(n=5).  

Tabela 2. Significância (valores de p, teste Tukey) dos tratamentos de hidratação Consumo de Água com 

relação ao tratamento irrigado na primeira semana (com valor 1,0). 

Semanas (S) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

100% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

70% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

35% 1.000 ˂0.001 1.000 1.000 ˂0.001 0.432 1.000 1.000 ˂0.001 0.897 1.000 1.000 

 

Tabela 3. Significância (valores de p, teste Tukey) dos tratamentos de hidratação Umidade do solo com relação 

ao tratamento irrigado na primeira semana (com valor 1,0). 

Semanas (S) 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

100% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 0.053 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

70% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

35% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

Fluorescência da clorofila a 

Os resultados da fluorescência da clorofila a encontram-se nas Figuras 5 e 6, com sua 

significância em valores de p apresentada nas Tabelas 4 e 5. O efeito dos tratamentos sobre o 

rendimento quântico máximo do fotossistema II (Fv/Fm) foi significativo, como também 

houve efeito significativo nos períodos de hidratação e nas semanas, com interação 

significativa. O rendimento quântico máximo do fotossistema II (Fv/Fm) declinou mediante a 

exposição das plantas ao estresse hídrico (Figura 5) em todos os tratamentos, elevando-se 

conforme as reidratações. O tratamento em 100% apresentou valor médio superior, de 0,78 

com diferença mínima do controle, com 0,77. Os demais tratamentos apresentaram valores 

médios reduzidos 0,73 e 0,75, 70% CC e 35% CC, respectivamente. Essa variação de 0,78 a 

0,70 sugere que o estresse hídrico não afetou o aparato fotossintético das plantas durante o 

período experimental. 

C A B 
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Figura 5. Rendimento quântico máximo do FSII (Fv/Fm)  de Hancornia speciosa submetidas a quatro regimes 

hídricos – controle (A), 100% (B), 70% (C) e 35% (D) da capacidade de campo – avaliados em três períodos de 

hidratação e quatro semanas por hidratação. Os pontos marcados são as médias por semana (p ≤ 0,01) e as barras 

representam os desvios padrão (n=5). 

Tabela 4. Significância (valores de p, teste Tukey) dos tratamentos de hidratação Fv/Fm   com relação ao 

tratamento irrigado na primeira semana (com valor 1,0). 

Semanas (S) 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Controle 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 0.698 1.000 1.000 1.000 

100% 1.000 1.000 1.000 0.224 0.888 1.000 1.000 0.411 ˂0.001 0.342 0.091 0.105 

70% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ˂0.001 ˂0.001 1.000 1.000 1.000 0.639 

35% 1.000 0.001 0.001 0.001 0.115 0.115 0.115 0.115 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

 

O teor da clorofila (SPAD), assim como o Fv/Fm, sofreu declínio em todas as plantas 

ao serem submetidas ao estresse hídrico, se revigorando logo após a reidratação (Figura 6). As 

plantas mantidas em regime hídrico de 100% CC (Figura 6B) apresentaram valor médio 

superior, em comparação com o controle (Figura 6A), percebe-se que o efeito do estresse 

hídrico foi mínimo. Nos demais tratamentos (Figuras 6C e D), verifica-se que houve um 

decréscimo no teor de clorofila conforme o tempo, mesmo com a reidratação as plantas não 

retornaram ao SPAD inicial encontrado durante a primeira hidratação.  
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Figura 6. Teor relativo de clorofila (SPAD) de Hancornia speciosa submetidas a quatro regimes hídricos – 

controle (A), 100% (B), 70% (C) e 35% (D) da capacidade de campo – três períodos de hidratação e quatro 

semanas por hidratação. Os pontos marcados são as médias por semana (p ≤ 0,01) e as barras representam os 

desvios padrão (n=5). 

 

Tabela 5. Significância (valores de p, teste Tukey) dos tratamentos de hidratação – valores SPAD com relação 

ao tratamento irrigado na primeira semana (com valor 1,0). 

Semanas (S) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Controle 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

100% 1.000 1.000 0.787 1.000 1.000 1.000 1.000 0.995 1.000 0.976 1.000 1.000 

70% 1.000 0.119 0.925 0.480 0.005 0.002 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

35% 1.000 0.512 0.932 0.932 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

 

Fotossíntese máxima e trocas gasosas 

As taxas de fotossíntese máxima (Amax), condutância estomática (gs) e déficit de 

pressão de vapor foliar (DPVfoliar) são apresentados nas Figuras 7, 8 e 9, respectivamente. A 

significância em valores de p está apresentada nas Tabelas 6 a 8. Foi encontrada interação 

significativa entre os tratamentos, as hidratações e semanas para Amax indicando que o efeito 

dos níveis hídricos nas taxas fotossintéticas depende do período e do tempo em que as plantas 

são expostas ao déficit hídrico. Nas plantas cultivadas em regimes hídricos 100% CC (Figura 

7B) e 70% CC (Figura 7C) observa-se que houve declínio de Amax à medida que o conteúdo de 

água no solo era reduzido por evapotranspiração, reiniciando seu metabolismo fotossintético 

com aumentos correspondentes em suas taxas fotossintéticas logo após a reidratação das 
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plantas. Em contrapartida, aquelas submetidas a 35% CC permaneceram com Amax reduzido, 

média de 0,258 µmol m
-2 

s
-1

, devido à severidade do estresse hídrico as plantas não 

conseguiram recuperar as suas características fotossintéticas (Figura 7D). O tratamento 

controle atingiu valor médio superior significativo dos demais com 7,232 µmol m
-2 

s
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotossíntese máxima (Amax) em plantas de Hancornia speciosa submetidas a quatro regimes hídricos – 

controle (A), 100% (B), 70% (C) e 35% (D) da capacidade de campo – avaliados em três períodos de hidratação 

e quatro semanas por hidratação. Os pontos representam as médias por semana (p ≤ 0,01) e as barras 

representam os desvios padrão (n=5). 

Tabela 6. Significância dos tratamentos (valores de p, teste Tukey) de hidratação em Amax, (Figura 7). 

Semanas (S) 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Controle 1.000 0.959 1.000 1.000 0.700 1.000 1.000 0.070 1.000 1.000 1.000 0.994 

100% 1.000 1.000 0.148 
˂0.00

1 
1.000 0.626 0.999 

˂0.00

1 
0.005 1.000 0.995 1.000 

70% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 
˂0.00

1 
0.819 

˂0.00

1 
0.000 

˂0.00

1 
1.000 0.987 ˂0.001 ˂0.001 

35% 1.000 0.026 0.026 0.026 0.008 0.008 0.008 0.008 0.047 0.047 0.047 0.047 

 

Em paralelo com a fotossíntese, nas plantas submetidas a 100% CC e 70% CC 

(Figura 8 B e C), a condutância estomática (gs) também sofreu alterações conforme o tempo 

em que as plantas ficaram expostas ao estresse hídrico, se recuperando logo após a 

reidratação. Vale ressaltar que a gs atingiu valor máximo a partir da segunda semana de cada 

hidratação, demonstrando que foram necessários sete dias para as plantas recuperarem 

totalmente a sua condutância. O tratamento controle (Figura 8A) manteve média superior aos 

demais tratamentos, de 0,111 mol m
-2 

s
-1

, enquanto o regime hídrico de 35% CC (Figura 8D) 

permaneceu com valor médio reduzido de 0,004 mol m
-2 

s
-1

, sem recuperação na condutância.  
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Figura 8. Condutância estomática (gs) em plantas de Hancornia speciosa submetidas a quatro regimes hídricos – 

controle (A), 100% (B), 70% (C) e 35% (D) da capacidade de campo – avaliados em três períodos de hidratação 

e quatro semanas por hidratação. Os pontos representam as médias por semana (p ≤ 0,01) e as barras 

representam os desvios padrão (n=5). 

Tabela 7. Significância (valores de p, teste Tukey) dos tratamentos de hidratação em gs (Fig. 8) com relação ao 

tratamento irrigado na primeira semana. 

Semanas (S) 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Controle 1.000 0.665 1.000 1.000 0.001 1.000 0.996 0.211 1.000 0.002 0.247 0.003 

100% 1.000 0.470 ˂0.001 ˂0.001 1.000 1.000 0.211 ˂0.001 1.000 0.981 0.039 1.000 

70% 1.000 0.003 0.003 0.003 1.000 0.096 ˂0.001 ˂0.001 1.000 1.000 0.052 ˂0.001 

35% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

O déficit de pressão de vapor foliar (DPVfoliar) é um fator importante que exerce 

influencia tanto nas taxas fotossintéticas como na condutância estomática. Observa-se que o 

DPVfoliar foi superior em plantas cultivadas em 35% CC (Figura 9D), média de 2,357 kPa, 

demonstrando que o estresse hídrico severo afetou de forma significativa o DPVfoliar causando 

redução na relação fotossíntese e condutância estomática (Figuras 7D e 8D). Nos demais 

tratamentos submetidos à restrição hídrica, nota-se que o DPVfoliar oscilou conforme o tempo, 

aumentando na última semana de cada período de hidratação onde tanto a fotossíntese e a 

condutância estão reduzidos. Para as plantas sem estresse o DPVfoliar apresentou média 

mínima de 1,625 kPa, onde a relação fotossíntese e condutância não foram perturbados. 
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Figura 9. Déficit de pressão de vapor foliar (DPVfoliar) em plantas de Hancornia speciosa submetidas a quatro 

regimes hídricos – controle (A), 100% (B), 70% (C) e 35% (D) da capacidade de campo – avaliados em três 

períodos de hidratação e quatro semanas por hidratação. Os pontos representam as médias por semana (p ≤ 0,01) 

e as barras representam os desvios padrão (n=5). 

Tabela 8. Significância (valores de p, teste Tukey) dos tratamentos de hidratação em VPDfoliar com relação ao 

tratamento irrigado na primeira semana. 

Semanas (S) 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Controle 1.000 ˂0.001 1.000 0.101 0.003 1.000 0.419 ˂0.001 1.000 0.078 1.000 1.000 

100% 1.000 0.122 ˂0.001 0.999 0.002 ˂0.001 0.002 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

70% 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 1.000 0.001 1.000 1.000 1.000 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

35% 1.000 0.999 0.999 0.999 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001 

Trocas gasosas em resposta à concentração interna de CO2 e o tempo 

Na Figura 10 estão representados os dados da fotossíntese saturada por CO2 (Apot), a 

condutância estomática (gs) e o déficit de pressão de vapor foliar (DPVfoliar) no início e final 

do período experimental. Para Apot houve efeito significativo dos tratamentos no decorrer do 

tempo (Figura 10A). A diferença foi mínima nos tratamentos controle e 100% CC, sendo que 

este último manteve-se superior aos demais com média de 16,6 µmol m
-2 

s
-1

. Observa-se, 

também, que ao final experimental a média de Apot foi superior ao início, saindo de 14,8 mol 

m
-2 

s
-1

 para 15,4 µmol m
-2 

s
-1

, ou seja, apesar do período de restrição hídrica severa as plantas 

conseguiram se aclimatar. 

Assim como a Apot houve efeito significativo da gs entre os tratamentos, com média 

superior do controle, de 0,104 molm
-2

s
-1

 (Figura 10B). Ainda, nota-se que a gs aumentou 



34 
 

significativamente ao final do período experimental, demonstrando de forma clara que as 

plantas de Hancornia speciosa conseguem se adaptar ao recuperar as suas características 

fisiológicas após um período progressivo de deficiência hídrica. 

Pode ser observado que em todos os tratamentos submetidos ao estresse hídrico o 

DPVfoliar mostrou diferença significativa com valor médio elevado no início do período 

experimental e no final sofreu redução significativa (Figura 10C). Essa diferença mostra que a 

relação Apot versus gs apresentou valor médio superior no final do período experimental. 

Ressaltando que as plantas de Hancornia speciosa são resistentes aos períodos de restrição 

hídrica.  

 

 

 

Figura 10. (A) Fotossíntese potencial (Apot), (B) condutância estomática (gs) e (C) déficit de pressão de vapor 
foliar (DPVfoliar) no início e final do período experimental em plantas de Hancornia speciosa submetidas a 

quatro regimes hídricos (controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de campo). Os pontos representam as 

médias por tratamento (p ≤ 0,01) e as barras representam os desvios padrão (n=5). Os valores início (circulo) e 

final (quadrado) se referem aos valores dos parâmetros após as plantas terem sido reidratadas ao final do 

experimento para se avaliar a capacidade de final de recuperação. 

DISCUSSÃO 

Conteúdo relativo de água foliar 

O conteúdo relativo de água (CRA) é um critério de avaliação do estado hídrico de 

uma planta, definido como a quantidade de água do tecido vegetal no momento, comparada 

com a quantidade máxima que ele pode reter (Cairo 1995), eficiente no estudo da adaptação 

de plantas à seca (Jones 2007). Dessa forma, o CRA é considerado como uma variação de 

massa de água no tecido, que, por sua vez, decorre da variação de massa de água da célula e, 

consequentemente, da variação do volume celular entre a turgescência e a perda desta 

(Angelocci 2002). No presente estudo, o CRA apresentou valores médios significativos entre 

os tratamentos e o período de avaliação, variando entre 54,8% a 78,8%. O regime 100% CC 

permaneceu com o conteúdo de água nos tecidos sem alteração ao longo do período avaliado. 

Nos demais tratamentos, 70% e 35% CC, ocorreu decréscimo do CRA conforme a intensidade 

do estresse hídrico. Foram encontrados resultados semelhantes em estudo com outras espécies 

de plantas sob déficit hídrico como o trigo (Chakraborty e Pradhan 2012), a cana-de-açúcar 
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(Cia et al. 2012), feijão-fava (Siddqui et al. 2015), cevada (Oukarrouma et al. 2007) e girassol 

(Canavar et al. 2014),  em que o CRA decresceu com a intensidade do estresse hídrico. Zhang 

et al. (2014) afirmam que a redução no conteúdo de água das folhas é considerado como um 

bom indicador das condições hídricas em plantas sob estresse hídrico, uma vez que mudanças 

cruciais no equilíbrio da água levam a danos celulares. Essas mudanças paralisam o 

crescimento podendo causar até morte das plantas.  

Fluorescência da clorofila  

A fluorescência da clorofila tem sido amplamente utilizada para verificar o nível de 

danos causados ao conjunto fotossintético e a sua eficiência fotoquímica do FSII durante 

algum tipo de estresse (Carmo Araújo et al. 2010). Essa análise pode indicar até que ponto o 

FSII está usando a energia absorvida pela clorofila e a extensão na qual está sendo danificado 

por excesso de luz (Maxwell e Johnson 2000). No presente estudo, Fv/Fm teve efeito 

significativo dos tratamentos declinando conforme a intensidade da deficiência hídrica, mas 

se recuperando em cada reidratação. Esse declínio de Fv/Fm pode ser causado pela menor 

dissipação de energia por meio do transporte de elétrons ou pelo início dos processos de 

fotoinibição. No primeiro, ocorre um declínio na eficiência máxima fotoquímica do FSII, 

indicada pelo menor Fv/Fm, enquanto no segundo, também indicado pelo declínio de Fv/Fm, é 

devido à redução excessiva da cadeia de transporte de elétrons (Araújo et al. 2010; Sales et al. 

2013). Os valores médios encontrados neste estudo variaram entre 0,73 a 0,78 sendo os 

menores encontrados nos tratamentos 70% CC e 35% CC, 0,73 e 0,75, respectivamente, 

indicando que nessas condições hídricas os centros de reação do FSII foram fotoinibidos  

(Bjorkman e Demming 1987; Thach et al. 2007; Scalon et al. 2015). A fotoinibição ocorre 

quando a energia dos fótons excede a quantidade de energia usada pela fotossíntese, e sob 

estresse hídrico, geralmente, há aumento simultâneo da temperatura e irradiância aumentando 

potencialmente a quantidade de energia excessiva de fótons do FSII (Zhang et al. 2016). 

Plantas com o aparelho fotossintético intacto tem valores máximos da clorofila entre 0,75 e 

0,85 (Bolhàr-Nordenkampf et al. 1989; Maxwel e Johnson 2000), encontrado apenas nos 

tratamentos controle, 100% e 35% CC, médias de 0,77, 0,78 e 0,75, respectivamente.  Esses 

resultados indicam que as plantas possuem uma regulação fotoprotetora reversível ou uma 

inativação irreversível do FSII (Baker e Rosenqvist 2004; Araújo et al. 2010). Em estudo com 

cultivares de cana-de-açúcar (Sales et al. 2013), a fotoproteção do aparelho fotossintético em 

resposta ao estresse foi associada a um eficiente mecanismo de dissipação de calor no FSII, 

indicada pela manutenção de Fv/Fm. Os resultados também corroboram com Scalon et al. 
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(2015), Silva et al. (2016) e Alcântara et al. (2016), que em estudo com mudas de Hancornia 

speciosa sob déficit hídrico, encontraram resultados variações no Fv/Fm com diferença 

significativa entre os diferentes regimes hídricos, porém o aparato fotossintético das plantas 

não foi afetado. 

O teor de clorofila também é um importante parâmetro para avaliar a eficiência 

fotossintética das plantas (Jesus e Marenco 2008), podendo ser analisado pelo índice SPAD. 

O SPAD trata-se de uma boa ferramenta para diagnosticar a integridade do aparato 

fotossintético das folhas, podendo ajudar nas interpretações do processo fotoquímico das 

plantas (Silva et al. 2014).  No presente estudo, o teor de clorofila apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos e o período de avaliação, declinando com a severidade do 

estresse hídrico, ocorrendo aumento logo após a reidratação. Conforme Walter et al. (2011), 

durante a aclimatação de curto prazo à seca, ocorrem mudanças no conteúdo do pigmento nas 

folhas das plantas afim de evitar danos. Dessa forma, o estresse hídrico influencia na redução 

do teor de clorofila (Jaleel et al. 2009), tendo como consequência o declínio na capacidade 

fotossintética das plantas (Broetto et al. 2017). Os valores médios encontrados do índice 

SPAD variaram entre 50,1 a 52,1. Resultados semelhantes foram encontrados por Alcântara et 

al. (2016) em estudo realizado com Hancornia speciosa, na qual perceberam que diferentes 

ciclos de irrigação não afetam significativamente o teor de clorofila, podendo encontrar 

variações de índice de clorofila total entre 41 a 67,5, sugerindo um eficiente mecanismo de 

fotoproteção das plantas. Além disso, a manutenção na síntese de clorofila em plantas sob 

déficit hídrico pode estar relacionada a uma melhor eficiência na absorção luminosa, 

melhorando assim, a produção de massa seca (Siddiqui et al. 2015; Chen et al. 2016). 

Trocas gasosas 

A medida das trocas gasosas realizadas é uma ferramenta importante para a 

verificação do estado fisiológico das plantas (Broetto et al. 2017). Os valores de fotossíntese 

máxima (Amax) e condutância estomática (gs) tiveram diferença significativa entre os 

tratamentos e o período avaliado, com o declínio das taxas fotossintéticas e da condutância 

mediante a severidade da restrição hídrica, se recuperando após a reidratação. No entanto, a 

resposta das plantas quanto a severidade do estresse hídrico variou significativamente. De 

acordo com Sapeta et al. (2013), a recuperação da taxa fotossintética após o estresse depende 

da sua intensidade, o que pode ser observado nas plantas submetidas ao regime hídrico 35% 

CC, que apresentaram redução tanto da fotossíntese (Figura 8D) como da condutância 

estomática (Figura 9D) e mesmo com reidratação não conseguiram se recuperar resultando 
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em média de 0,258 µmol m
-2 

s
-1

 e 0,004 mol m
-2 

s
-1

, respectivamente. Pode-se afirmar que a 

limitação da condutância estomática com o estresse hídrico resulta na diminuição da 

concentração intracelular de CO2, indicando que a gs é um fator importante na fotossíntese. 

No entanto, devido a severidade do estresse hídrico aplicado nesse regime hídrico, houve 

aumento considerável da concentração intracelular de CO2 (Ci), passando a indicar que 

fatores não-estomáticos também exercem influência no processo fotossintético (Lawor e 

Cornic 2002; Zivcal et al. 2013). 

As taxas fotossintéticas e a condutância para os tratamentos em 100% CC e 70% CC, 

ao serem submetidas ao estresse hídrico, declinaram chegando a valores próximos a zero, 

ocorrendo sua recuperação após sete dias de reidratação. Observa-se que há relação entre as 

duas variáveis. Scalon et al. (2015) encontraram resultados semelhantes em Hancornia 

speciosa, indicando que as reduções das taxas fotossintéticas podem ser atribuídas a reduções 

na condutância estomática associadas à redução da eficiência de carboxilação da CO2 da 

rubisco. Para Medrano et al. (2002), Parry et al. (2002) e Flexas et al. (2006) a redução da 

eficiência fotossintética pode ser causada pelo aumento da resistência do mesofilo devido ao 

fechamento dos estômatos, restringindo a absorção de CO2 pelos cloroplastos, aumentando a 

ação da oxigenasse da rubisco e, consequentemente, a fotorrespiração. Ainda, a redução da 

condutância demonstra fechamento parcial dos estômatos devido à redução do conteúdo de 

água na folha e desidratação das células-guarda ou resposta hormonal, sendo uma das 

primeiras linhas de defesa das plantas contra a deficiência de água no solo (Scalon et al. 

2015). Contudo, o fechamento estomático compromete a assimilação fotossintética do 

carbono, podendo afetar o crescimento e a produtividade das culturas (Farooq et al. 2009; 

Silva et al. 2012). Conforme Sapeta et al. (2013), há evidências de que a gs responde à 

umidade do solo mais do que ao turgor das folhas. Dessa forma, a redução da condutância 

estomática sob deficiência hídrica pode estar relacionada a outros fatores como o hormônio 

ácido abscísico (ABA), o que contribui para minimizar a perda de água pela transpiração 

(Wilkinson e Davies 2002). Semelhantemente em estudos com outras espécies de plantas 

como a cana-de-açúcar (Silva et al. 2013) e o milho (Hasan et al. 2017) foi observado que a 

condutância estomática sofreu redução ao serem submetidas ao déficit hídrico, sendo o 

fechamento estomático a primeira resposta a essa condição (Machado et al. 2009; Medeiros et 

al. 2013; Guan et al. 2015), com consequente redução das taxas fotossintéticas das plantas. 

Em relação ao déficit de pressão de vapor foliar (DPVfoliar), os dados demonstraram 

que houve alterações significativas ao longo do período experimental e que esse fator está 

diretamente relacionado à fotossíntese e a condutância estomática.  Os valores de Amax e gs 
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foram reduzindo conforme a intensidade do estresse hídrico, enquanto o DPVfoliar aumentava. 

Os aumentos de Amax e gs ocorreram logo após a reidratação das plantas, com a redução do 

DPVfoliar. Os altos valores no déficit de pressão de vapor foliar indicam aumento da 

temperatura foliar e estudos comprovaram que o DPV é maior em períodos de estação seca 

quando comparados a estações chuvosas (Machado et al. 2005; Machado Filho et al. 2006; 

Costa e Marenco 2007). Ainda, a relação entre o aumento do DPV e temperatura foliar pode 

promover o aquecimento da superfície foliar com perda da capacidade de dissipação térmica 

da planta (Vieira et al. 2014; Saraiva et al. 2014). Os maiores valores médios foram obtidos 

no tratamento em 35% CC, média de 2,357 kPa, onde as respostas das plantas ao estresse 

hídrico foram significativamente baixas com valores de Amax e gs próximos a zero. Em 

trabalhos realizados por Jacobs et al. (1996), Streck (2003), Habermann (2003) e Machado et 

al. (2005) observou-se que o déficit de pressão de vapor exerce grande influência nas duas 

variáveis estudadas, ocorrendo a diminuição das taxas fotossintéticas e da condutância com o 

aumento do DPVfoliar. Segundo Shirke e Pathre (2004) o alto DPV reduz a atividade da 

rubisco ao afetar a eficiência da carboxilação e reduzir o conteúdo de amido, além de afetar a 

partição do fluxo de elétrons entre processos fotoquímicos e não-fotoquímicos, limitando o 

ganho de carbono. Portanto, pode-se concluir que o inverso também ocorre, de tal forma que 

com a redução de DPVfoliar  há aumentos na fotossíntese e na condutância das plantas como 

foi confirmado neste estudo.  

Efeito do estresse hídrico na aclimatação das plantas de Hanconia speciosa 

No presente estudo, foram encontrados indícios de aclimatação das plantas de 

Hancornia speciosa com diferença significativa para fotossíntese potencial (Apot), condutância 

estomática (gs) e déficit de pressão de vapor (DPVfoliar) entre o início e final do experimento, 

demonstrando que a fotossíntese potencial e a condutância aumentaram após o período de 

estresse aplicado. O DPVfoliar começou com valores médios altos (2,124 kPa), mas apresentou 

redução ao final do período de avaliação (1,479 kPa). Essa diferença no déficit de pressão de 

vapor influenciou diretamente na relação Apot e gs.  As médias encontradas foram de 14,8 

µmol m
-2 

s
-1

 no início e 15,4 µmol m
-2 

s
-1

 no final do período experimental para a Apot. Para gs 

foram encontradas médias de 0,032 mol m
-2 

s
-1

 no início e 0,089 mol m
-2 

s
-1

 no final do 

estudo.  

Os valores baixos de Apot no início das avaliações podem ser atribuídos à redução na 

condutância do mesófilo (Dias 2009), assim como redução na condutância estomática, pois as 

plantas fecham os estômatos numa tentativa de restringir a perda de água pela transpiração 
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(Medeiros et al. 2013; Guan et al. 2015). Esse processo é uma das primeiras estratégias para 

evitar a desidratação, em que a planta com os estômatos fechados consegue minimizar a perda 

de água (Machado et al. 2009; Gonçalves et al. 2010). De acordo com Cornic (2000) os 

estômatos são os principais responsáveis pelo declínio da fotossíntese durante períodos de 

restrição hídrica moderada, e quando há redução de gs (Flexas et al. 2002) tanto a atividade da 

rubisco como a atividade fotoquímica decrescem, com consequente diminuição de RuBP e 

ATP.  

O aumento de Apot e gs, juntamente com a redução do DPVfoliar no final do período 

experimental evidencia que as plantas conseguiram desenvolver mecanismos para se 

aclimatar ao período de baixa disponibilidade hídrica. Dentre eles, pode-se citar o ajustamento 

osmótico, que se constitui um dos mecanismos fisiológicos mais eficazes na manutenção da 

turgescência celular (Monteiro et al. 2014). A habilidade de ajustamento osmótico indica a 

capacidade de aumentar a tolerância a períodos de escassez hídrica, atuando, portanto, como 

uma resposta bioquímica-fisiológica capaz de suportar maior período de estresse (Zhang et al. 

2014; Anjum et al. 2017). Para que isso ocorra, as plantas precisam manter o seu potencial 

hídrico interno abaixo daquele que foi verificado no solo para a absorção de água, 

manutenção da turgescência e crescimento. E para isso, requerem uma redução no seu 

potencial osmótico-hídrico quer seja através da absorção de íons do solo ou pela síntese e 

acúmulo de solutos orgânicos compatíveis, os osmoprotetores (Ashraf e Foolad 2007; 

Dawood 2016). Outro mecanismo envolve o aumento no número de estômatos por área (Grisi 

et al. 2008), pois o movimento estomático (Silva et al. 2010) é a principal forma de controlar 

as trocas gasosas nas plantas superiores. O movimento de abertura e fechamento dos 

estômatos está associado principalmente com a intensidade da luz e o estado de hidratação da 

folha (Costa e Marenco 2007).  
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CONCLUSÃO 

As plantas submetidas ao estresse hídrico progressivo experimentaram efeito de 

aclimatação da fotossíntese. O estresse hídrico promoveu aumento do déficit de pressão de 

vapor foliar, influenciando o decréscimo da fotossíntese máxima pela redução da condutância 

estomática. As plantas em regime hídrico 35% CC foram as que mais sofreram com a redução 

da fotossíntese, condutância estomática e demais variáveis como o conteúdo relativo de água, 

teor de clorofila e o rendimento quântico máximo do FSII, não sendo considerado ideal para 

superar o déficit hídrico severo. Nos demais regimes hídricos as plantas conseguiram reverter 

os danos causados pela deficiência hídrica logo após a reidratação em todas as variáveis 

analisadas, demonstrando que Hancornia speciosa é uma espécie resistente aos períodos com 

baixa disponibilidade hídrica. 
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CAPÍTULO 2 
 ________________________________________________________________      

Fernando, A. M & Marenco, R. A. 2020. Efeito do estresse hídrico 

progressivo em diferentes regimes hídricos no crescimento e biomassa 

de Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae). Manuscrito formatado 

para Acta Amazonica. 
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Efeito do estresse hídrico progressivo em diferentes regimes hídricos no crescimento e 

biomassa de Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) 

 

Adriana Miguel FERNANDO & Ricardo Antonio MARENCO 

RESUMO  

O estresse hídrico interfere diretamente no metabolismo das plantas, podendo afetar o 

crescimento através da redução da biomassa seca. No entanto, as respostas das plantas ao 

efeito da restrição hídrica podem variar consideravelmente entre as espécies e as condições 

edafoclimáticas em que se encontram. Diante disso, essa pesquisa buscou entender os efeitos 

do déficit hídrico nos parâmetros de crescimento e biomassa em Hancornia speciosa, uma 

espécie frutífera da Amazônia. Os tratamentos conduzidos foram quatro regimes hídricos 

(Controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de campo) avaliados durante 105 dias. Os 

parâmetros de crescimento mensurados foram altura da planta, diâmetro do caule, diâmetro do 

coleto, número de folhas, área foliar e área foliar específica. Os parâmetros de biomassa 

foram massa seca foliar, caulinar, radicular e massa seca total. O estresse hídrico progressivo 

desenvolveu crescimento lento das plantas quanto à altura, diâmetro do caule e do coleto, e 

ainda promoveu redução no número de folhas, mas com emissão de folhas novas, o que 

resultou na redução de área foliar em ambos os regimes hídricos. Esses efeitos influenciaram 

a quantidade de biomassa, sendo menor nas plantas com deficiência hídrica severa. Essas 

repostas indicam serem as principais estratégias das mudas de H. speciosa para manter seus 

tecidos hidratados e tolerar a deficiência hídrica. 

 Palavras-chave: Restrição hídrica, mangabeira, tolerância à seca. 
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Effect of progressive water stress on different water regimes on the growth and biomass 

of Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) 

Adriana Miguel FERNANDO & Ricardo Antonio MARENCO 

ABSTRACT 

Water stress directly interferes with plant metabolism, which can affect growth by reducing 

dry biomass. However, plant responses to the effect of water restriction can vary considerably 

between species and the edaphoclimatic conditions in which they are found. Therefore, this 

research sought to understand the effects of water deficit on the parameters of growth and 

biomass in Hancornia speciosa, a fruitful species from the Amazon. The treatments carried 

out were four water regimes (Control, 100%, 70% and 35% of field capacity) evaluated 

during 105 days. The growth parameters measured were plant height, stem diameter, stem 

diameter, number of leaves, leaf area and specific leaf area. The biomass parameters were dry 

leaf, stem, root and total dry matter. Progressive water stress developed slow plant growth in 

terms of height, stem and stem diameter, and further reduced the number of leaves, but with 

the emission of new leaves, which resulted in a reduction in leaf area in both water regimes. 

These effects influenced the amount of biomass, being lower in plants with severe water 

deficiency. These responses indicate that the main strategies of the seedlings of H. speciosa to 

keep their tissues hydrated and tolerate water deficiency. 

 Keywords: Water restriction, mangabeira, drought tolerance. 
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INTRODUÇÃO 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) pertence à família Apocynaceae 

(Nascimento et al. 2014), é uma fruteira bastante reconhecida pelas excelentes características 

físicas (aparência externa, tamanho, forma e cor da casca), aroma (Manica 2002; Perfeito 

2014), sabor e valor nutritivo de seus frutos e dos inúmeros produtos alimentícios, que variam 

desde sucos a sorvetes (Oliveira et al. 2014). Ainda que a mangabeira apresente grande 

potencial agroindustrial (Ávila et al. 2010), a produção não tem atendido à demanda, pois é 

uma espécie explorada de forma extrativista (Vieira Neto 2001; Nascimento et al. 2014).  

Desta forma, a mangaba é consumida apenas em sua área de ocorrência (Lederman et al. 

2000; Nascimento et al. 2014).  

Sendo uma cultura nativa do Brasil, a mangabeira ocorre em locais de vegetação 

aberta, principalmente nos biomas Cerrado, Caatinga e nas Restingas (Lima e Scariot 2010). 

Na região Amazônica as mangabeiras são encontradas nos Estados do Pará, Rondônia, Amapá 

e Amazonas (Farias Neto e Pereira 2006; Roriz e Nascimento 2016). Especificamente no Sul 

do Amazonas, a mangabeira tem ocorrência nas formações campestres, geralmente em 

populações com muitos indivíduos, conhecidos como mangabais (Roriz e Nascimento 2016). 

E apesar de ser uma espécie com capacidade de tolerar os períodos de seca (Ferreira e 

Marinho 2007) e possuir grande potencial econômico para diversas regiões nativas do país, há 

pouca informação disponível sobre seu comportamento ecofisiológico (Scalon et al. 2015), 

principalmente, na região Amazônica, tornando-se, assim, um objeto importante de pesquisa. 

Dentre os recursos essenciais para as plantas, a água torna-se o mais restritivo para a 

produtividade agrícola, devido a sua importância a distintos processos metabólicos das plantas 

(Fernandes et al. 2015). Dessa forma, a disponibilidade de água é um dos fatores que afeta a 

fotossíntese, o crescimento e o desenvolvimento das plantas (Mafakheri et al. 2010; Marenco 

et al. 2014), pois contribui diretamente para a difusão de solutos, no desenvolvimento e 

sustentação dos tecidos vegetais, sendo que a quantidade de água pode variar de acordo com a 

fisiologia de cada espécie (Broetto et al. 2017). 

O estresse hídrico é considerado um dos principais fatores modeladores nos 

processos fisiológicos e morfológicos nas plantas, pela influência na alteração no conteúdo de 

água na célula, alterando o seu metabolismo (Taiz e Zeiger 2017). Xu et al. (2010) afirmam 

que a taxa de crescimento das plantas diminui gradualmente com o déficit hídrico, ocorrendo 

mudanças e reconstrução logo após a reidratação; essa recuperação (Chaves et al. 2011) é um 

componente importante da resposta das plantas à seca; e as respostas vão variar entre as 
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espécies, dependendo dos estádios fenológicos e da magnitude do estresse (Silva et al. 2008; 

Oliveira et al. 2016). Essas respostas das plantas à seca e seus efeitos podem ser medidas 

através do crescimento das plantas, especialmente o padrão de produção e distribuição de 

biomassa seca (Maxwell e Johnson, 2000; Silva et al.2013). 

Em épocas de escassez de água, os locais de ocorrência natural da mangabeira 

sofrem com a escassez das chuvas e elevadas temperaturas (Alcântara et al. 2016), afetando 

todos os processos fisiológicos vitais para o desenvolvimento das plantas quando não são 

contrabalançados por um mecanismo eficiente de tolerância (Larcher 2000). A tolerância à 

seca pode ser aumentada por mecanismos fisiológicos que lhes permitem economizar água, 

como o fechamento dos estômatos no horário mais quente do dia ou alterações morfológicas, 

como reservatórios de água nas raízes ou tronco e derramamento ou ausência de folhas, o que 

ajuda a reduzir a perda de água por transpiração (Kozlowski e Pallardy 2002; Silva et al. 

2013). 

Por ser encontrada em regiões campestres, a mangabeira (Hancornia speciosa 

Gomes) é tida como uma espécie com capacidade de tolerar bem os períodos de seca (Ferreira 

e Marinho 2007), mas com pouca informação disponível sobre seu comportamento 

ecofisiológico (Scalon et al. 2015), principalmente na região Amazônica. Os estudos 

realizados nessa espécie foram encontrados principalmente na região Nordeste, onde há 

cultivo comercial, sendo necessário também no cerrado amazônico. Dessa forma, o objetivo 

desse estudo foi investigar os efeitos do estresse hídrico progressivo nos parâmetros de 

crescimento e biomassa em plantas jovens de Hancornia speciosa.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Material vegetal e condução do experimento 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação do Laboratório de Ecofisiologia 

de Árvores, localizado no Campus III (V-8) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(MCTI-INPA). As sementes de H. speciosa foram coletadas de árvores em propriedade da 

Universidade Federal do Amazonas, Campus de Humaitá, Amazonas localizada na BR 230 

km 3 (7°31'49.51" S e 63° 3'14.62" O), lado direito no sentido Humaitá – Porto Velho e 

germinadas em vermiculita expandida. Após 50 dias de germinação, com 15 cm de altura, as 

plântulas foram transferidas para vasos plásticos pretos (Nutriplan) de cinco litros contendo 4 

kg de solo de textura média, peneirado e adubado (0,7g/kg substrato) com fertilizante NPK 

(10% de N, 10% de P2O5 e 10% de K2O). Para evitar a perda de água foram utilizados pratos 
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plásticos n° 2 (Nutriplan) e até seis meses de idade todas as plantas foram cultivadas em 

100% da capacidade de campo, então as plantas foram submetidas a quatro regimes hídricos 

(T0: controle, T1: 100% da capacidade de campo, T2: 70% da capacidade de campo e T3: 

35% da capacidade de campo). O regime hídrico controle representa 100% CC sem estresse 

com hidratação realizada em intervalo de um a dois dias a fim de evitar excesso de água nos 

vasos, os demais tratamentos foram submetidos a três períodos alternados de hidratação. A 

duração de cada período de hidratação foi em função da mensuração da taxa fotossintética das 

plantas a cada sete dias, sendo reidratadas ao atingirem valores de fotossíntese próximos à 

zero. Dessa forma, cada período de hidratação durou cerca de quatro semanas para os regimes 

70% e 35% CC. Enquanto para o regime hídrico de 100% CC cada período de hidratação 

sofreu variações, sendo quatro semanas para a primeira, cinco semanas para a segunda e seis 

semanas para a terceira hidratação. 

Os dados apresentados no presente estudo são sob as mesmas condições prescritas 

para o Capítulo 1, com avaliação das variáveis no início e final do período experimental, 

totalizando 105 dias de experimento (de 28 de agosto a 04 de dezembro de 2019). 

Condições ambientais durante o período experimental 

Na figura 1 estão apresentados dados da temperatura (Figura A) e umidade relativa 

do ar (Figura B) durante o período experimental. Foi registrada temperatura média de 27,8°C 

(sendo 29,8 °C no dia e 25,7 °C à noite) e umidade relativa diária média de 74,5% (67,0% no 

período diurno e 83,1% à noite). A temperatura e a umidade relativa do ar foram coletadas 

utilizando Datallogers específicos (HOBO Onset Computer Corporation) programados para 

registrar os dados em intervalos de 30 min. 

 

 

Figura 1. Valores médios diários de temperatura (A) e umidade relativa do ar (B) da casa de vegetação durante o 

período experimental em dias julianos. 
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Determinação das condições hídricas do solo 

Para o cálculo do conteúdo de água em capacidade de campo, antes do transplante, 

seis vasos com 4 kg de solo seco foram saturados com água e deixados drenar ao ar livre 

durante 12 h no período noturno para a percolação de toda água gravitacional (Cernusak et al. 

2011). Após esse período os vasos foram pesados utilizando uma balança eletrônica digital 

(capacidade para pesagem de até 40 kg). Cada vaso reteve em média 1,5 kg de água o qual foi 

considerado o nível hídrico dos tratamentos controle e 100% CC. Os vasos dos tratamentos 

com 70% CC e 35% CC foram deixados ao ar livre até a massa do solo úmido diminuir 0,378 

kg e 0,831 kg, respectivamente (70% e 35% da água retida em CC). A cada sete dias, entre 7 e 

8 h, os vasos foram pesados para verificação da quantidade de água consumida pelas plantas. 

A reidratação das plantas foi em função da mensuração das taxas fotossintéticas a cada sete 

dias até atingirem valores próximos à zero (Capítulo 1). A quantidade de água adicionada foi 

em função da perda de água por evaporação ao final de cada período de hidratação. 

Avaliações das variáveis de crescimento 

Foram registradas altura da planta (AP), diâmetro do caule (DCl), diâmetro do coleto 

(DCt) e número de folhas (NF), a área foliar (AF) e área foliar específica (AFE) no início e 

final do experimento. 

A altura das plantas foi mensurada da base da planta até a base da gema apical. Para 

determinar o diâmetro do caule e do coleto foi utilizado um paquímetro digital. O diâmetro do 

caule foi mensurado a 10 cm da superfície do solo.  

A área foliar (AF) foi obtida utilizando um medidor de área foliar (LI-3050, Li-Cor, 

NE, EUA) e a área foliar específica (AFE) foi determinada pela razão AF/massa seca foliar 

(MSF). 

Mensuração de biomassa 

Foram determinadas massas seca das folhas (MSF), do caule (MSC), das raízes (MSR) 

e total (MST) no final do período experimental. A massa seca total (MST) foi obtida pelo 

somatório da massa foliar (MSF), caulinar (MSC) e radicular (MSR) após a secagem das 

plantas em estufa a 72° C até obtenção de massa constante, em seguida pesadas em balança 

analítica. 

O volume da raiz (VR) foi obtido utilizando uma proveta de 500 ml, no qual colocou-

se 350 ml de água, seguida da raiz. Anotou-se o volume de água elevada pela raiz na proveta. 



48 
 

Delineamento experimental e análise estatística 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com dois fatores 

(H2O e Tempo). Quatro regimes hídricos (controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de 

campo) avaliados no início e final do período experimental, cada tratamento com 10 

repetições (considerando cada vaso uma unidade experimental). 

Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) a fim de verificar 

a significância e para comparar os efeitos dos tratamentos os valores obtidos foram 

submetidos ao teste de média Tukey (p ≤ 0,05). Todas as análises estatísticas foram realizadas 

no Software Sisvar. 

RESULTADOS 

Parâmetros de crescimento 

Na Tabela 1 estão apresentados os dados das variáveis de crescimento. Para todas as 

variáveis houve diferença significativa entre os tratamentos. Para altura da planta (AP), 

diâmetro do caule (DCl) e diâmetro do coleto (DCt), as plantas em regime hídrico de 100% 

CC apresentaram valores médios baixos. Essa redução significativa é devido o tempo de 

exposição ao estresse hídrico ser maior que nos demais tratamentos. As plantas em regime 

controlado apresentaram valores médios superiores em diâmetro do caule (DCl), coleto (DCt) 

e número de folhas (NF). As demais variáveis como AP e AFE foram superiores em 35% CC 

e AF em 70% CC. 

 

Tabela 1. Altura da planta (AP), diâmetro do caule (DCl), diâmetro do coleto (DCt), número de folhas (NF), 

área foliar por folha (AF) e área foliar espefífica (AFE) de Hancornia speciosa submetidas a quatro regimes 

hídricos (controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de campo – CC) no início e final do período experimental 

(105 dias). 

 AP (cm) DCl (mm) DCt (mm) NF AF (cm
2
) AFE (cm

2
g

-1
) 

100% 66,215 d 1,895 c 3,615 d 19 c 10,552 b 150,519 d 

70% 81,540 b 2,235 b 3,830 c 23 b 10,684 a 178,858 b 

35% 81,840 a 2,235 b 4,035 b 19 c 10,432 c 191,051 a 

Controle 79,080 c 5,120 a 4,050 a 33 a 10,047 d 152,661 c 

*as letras minúsculas, na coluna, representam médias do teste Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Na Tabela 2 são apresentados os dados da altura da planta (AP), diâmetro do caule 

(DCl), diâmetro do coleto (DCt), número de folhas (NF), área foliar (AF) e área foliar 

específica (AFE) em relação ao tempo. Houve diferença significativa entre os tratamentos e o 
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tempo, com interação significativa. As plantas cresceram em altura com média de 17, 707 cm, 

com 68,315 cm no início e 86,022 cm no final do período experimental. No começo das 

avaliações as plantas em 70% CC estavam com valores médios maiores e em 100% CC 

valores médios baixos. Ao final das avaliações as plantas em 35% CC cresceram em altura de 

forma significativa que os demais tratamentos, atingindo em média 93,510 cm (Tabela 2). 

Essa diferença é devido a reposição de água nas plantas de 35% CC a cada sete dias (quando a 

fotossíntese atingiu valores próximos a zero). Lembrando que no capítulo 1 deste estudo, a 

reidratação foi em função dos valores da fotossíntese, sendo que nesse regime a fotossíntese 

permaneceu com valores próximos a zero durante os três períodos avaliados mesmo após a 

reidratação. 

 

Tabela 2.  Efeito do tempo em altura da planta (AP), diâmetro do caule (DCl), diâmetro do coleto (DCt), número 

de folhas (NF), área foliar por folha (AF) e área foliar específica (AFE) de Hancornia speciosa no início e final 

do período experimental (105 dias). 

 AP (cm) DCl (mm) DCt (mm) NF AF (cm
2
) AFE (cm

2 
g

-1
) 

Início  68,315 b 2,80 b 3,545 b 31 a 12,980 a 154,251 b 

Final 86,022 a 2,94 a 4,220 a 16 b 7,878 b 182,294 a 

*as letras minúsculas, na coluna, representam médias do teste Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Para o diâmetro do caule e coleto houve diferença significativa entre os tratamentos 

em relação ao tempo, com interação significativa (Tabela 2). O caule das plantas cresceu em 

diâmetro em média 0,138 mm, com 2,802 mm no início e 2,940 mm no final das avaliações. 

As plantas em regime controlado foram superiores em diâmetro do caule tanto no começo 

como no final das avaliações, apresentando valor médio de 4,970 mm a 5,270 mm. Os valores 

médios baixos, tanto no início como no final, foram encontrados no regime de 100% CC. 

O coleto (DCt) das plantas cresceu em média 0,675 mm de diâmetro, iniciando com 

3,545 e 4,220 mm no final das avaliações (Tabela 2). As plantas em 35% CC apresentaram 

valores médios superiores no começo das avaliações, com média de 3,85 mm de diâmetro. No 

entanto, ao final esses valores altos foram encontrados nas plantas em regime controlado, com 

média de 4,690 mm de diâmetro. Os menores valores médios foram encontrados ao final das 

avaliações no tratamento em 70% CC, com 3,980 mm de diâmetro. 

Com relação ao número de folhas (NF), as plantas perderam em média 15 folhas no 

decorrer do período experimental, iniciando em média com 31 folhas por planta (Tabela 2). 

As plantas que apresentaram maior perda foliar com o estresse hídrico foi o regime hídrico 
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35% CC resultando em média 8 folhas por planta no final das avaliações. Em comparação 

com o regime controlado que não teve diferença significativa em NF em relação ao tempo 

com valores médios superiores, os demais tratamentos sofreram efeito da restrição hídrica 

aplicada reduzindo de forma significativa à quantidade de folhas nas plantas. 

Para área foliar por folha (AF) e área foliar específica (AFE) houve diferença 

significativa para todos os tratamentos em relação ao tempo de avaliação, com interação 

significativa (Tabela 1). Verificou-se que houve redução da AF em relação ao início das 

avaliações e o final, enquanto para AFE houve aumento significativo (Tabela 2). Para AF por 

folha a redução foi de 12,980 cm
2
 a 7,878 cm

2
 e para AFE foi de 154,251 cm

2 
g

-1
 a 182,294 

cm
2 

g
-1

, início e final das avaliações, respectivamente. Essa redução de AF ocorreu devido à 

perda de folhas influenciada pelo estresse hídrico aplicado. A maior redução de AF 

encontrou-se nas plantas em regime hídrico de 35% CC, com média de 6,562 cm
2
 por folha e 

menor AFE no tratamento 100% CC, com média de 145,675 cm
2 
g

-1
. 

Biomassa 

Na Tabela 3 estão apresentados os dados das massas seca das folhas (MSF), caule 

(MSC), raiz (MSR), volume da raiz (VR) e massa seca total (MST) avaliadas no final do 

experimento. Para todas as variáveis as plantas em regime controlado superaram 

significativamente aquelas submetidas ao estresse hídrico. Observa-se que para MSF, MSR e 

MST as plantas em regime 35% CC apresentaram valores médios reduzidos, mostrando que o 

efeito da restrição hídrica foi maior nesse regime hídrico. A massa seca caulinar (MSC) 

apresentou valor médio reduzido no tratamento 100% CC e para volume da raiz (VR) não 

houve diferença significativa entre os regimes hídricos submetidos ao déficit hídrico. 

Tabela 3. Massa seca foliar (MSF), massa seca caulinar (MSC), massa seca radicular (MSR), volume da raiz 

(VR) e massa seca total (MST) por planta de Hancornia speciosa submetidas a quatro regimes hídricos 

(controle, 100%, 70% e 35% da capacidade de campo – CC) ao final do período experimental (105 dias). 

 MSF (g) MSC (g) MSR (g) VR (cm
3
) MST (g) 

Controle 0,733 a 2,580 a 1,479 a 17 a 4,793 a 

T100% 0,686 b 1,268 d 0,936 c 15 b 2,890 b 

T70% 0,336 c 1,377 c 1,137 b 15 b 2,850 c 

T35% 0,269 d 1,427 b 0,928 d 15 b 2,624 d 

*as letras minúsculas representam médias do teste Tukey (p ≤ 0,05). 
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DISCUSSÃO 

Efeito do estresse hídrico no crescimento e biomassa 

O estresse hídrico gera uma série de consequências para as plantas, como a redução 

dos parâmetros de crescimento, assim como redução da produção de matéria seca de diversas 

espécies de plantas (Broetto et al. 2017). Vale ressaltar que a suscetibilidade e respostas das 

plantas ao déficit hídrico variam entre espécies, pois algumas espécies tem capacidade de 

desenvolver mecanismos fisiológicos e morfológicos para permitir a tolerância à restrição 

hídrica (Nardini e Luglio 2014; Oliveira 2016). 

No presente estudo, o estresse hídrico afetou o crescimento das plantas com 

diferenças significativas entre os tratamentos. Em relação ao tempo, os menores valores 

significativos de altura das plantas e diâmetro do caule foram encontrados nas plantas 

cultivadas em regime hídrico de 100% CC. Essa redução pode ser explicada pelo maior tempo 

de exposição à restrição hídrica em cada período de hidratação. Pois, diferente dos regimes 

70% e 35%, o regime 100% CC sofreu variações no tempo de hidratação/exposição ao 

estresse, em que a primeira hidratação durou cerca de quatro semanas até atingir a fotossíntese 

zero e ocorrer a reidratação, o segundo período durou cerca de cinco semanas e o terceiro 

levou cerca de seis semanas. Os demais regimes permaneceram com quatros semanas por 

período de hidratação. Dessa forma a resposta das plantas ao efeito do estresse hídrico sofreu 

variações. Em algumas espécies a altura da planta é utilizada como critério na seleção de 

cultivares tolerantes, pois é altamente responsiva às condições de déficit hídrico (Machado et 

al. 2009). E considerando que a resposta das plantas à restrição hídrica depende dos seus 

estádios fenológicos, da magnitude e intensidade do estresse (Silva et al. 2008; Oliveira et al. 

2016), pode-se concluir que as plantas no regime hídrico 100% sofreram maior efeito do 

estresse hídrico em sua altura pelo tempo em que ficaram expostas a ausência de água. Silva 

et al. (2010) relata que a redução do crescimento permite que as plantas mantenham a pressão 

de turgor, sendo considerada uma estratégia e consequência de adaptação. 

Além disso, o diâmetro do caule e do coleto sofreu pouca alteração no decorrer do 

tempo de avaliação, mas foi encontrada redução no número de folhas por planta, área foliar e 

área foliar específica, demonstrando que uma redução severa na umidade do solo afeta os 

processos de divisão e alongamento celular (Jaleel et al. 2009). A redução das folhas decorre 

da senescência foliar e da diminuição do surgimento de folhas, como mecanismo para 

diminuir a área transpirante e o gasto metabólico para manutenção dos tecidos (Smit e Singels 

2006; Inman-Bamber et al. 2008; Scalon et al. 2011). 
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A perda do número de folhas ocorreu a cada período de hidratação, no entanto as 

plantas conseguiram emitir folhas novas. Isso influenciou na redução do tamanho das folhas e 

teve como consequência a redução da área foliar no final do período experimental. Em estudo 

com Hancornia speciosa (Alcântara et al. 2016) foram encontrados resultados semelhantes, 

indicando que a redução no número e tamanho das folhas pode indicar diferenças entre as 

plantas na adaptação ao estresse. Silva et al. (2011) afirmam que a alteração da área foliar é 

uma das principais consequências do estresse hídrico nas plantas, uma vez que a área foliar 

determina seu uso de água e o potencial de produtividade, sendo severamente inibido quando 

exposta ao estresse. A redução da área foliar acaba afetando o processo fotossintético, e 

consequentemente, a produção de biomassa em condições de estresse hídrico (Machado et al. 

2009; Gonçalves et al. 2010; Medeiros et al. 2013). Além disso, a redução da área foliar 

específica observado nas plantas em regime 100% CC indica uma estratégia de aclimatação 

ao estresse hídrico com maior potencial para manutenção da produção de massa seca. Essa 

redução da área foliar específica também indica maior espessura das folhas, podendo auxiliar 

na conservação de água no tecido foliar e, portanto, permitir uma resposta mais favorável à 

seca (Lopez et al. 1997; Trujillo et al. 2013). 

O rendimento de matéria seca da folha, caule e raiz foi afetado com diferenças 

significativas entre os tratamentos submetidas ao estresse hídrico. O regime hídrico 35% CC 

apresentou valores médios reduzidos significativos para massa seca foliar, radicular e massa 

seca total. Uma redução na matéria seca geralmente reflete menos assimilação de carbono 

(Farooq et al. 2009), podendo estar relacionada com a redução da condutância estomática 

Silva et al. (2016).  Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2016) com H. 

speciosa, indicando que a redução de massa seca foliar e massa seca total demonstram o 

derramamento de folhas induzido pelo déficit hídrico e também sugerem variabilidade entre 

os indivíduos em relação à produção de matéria seca em cada tratamento. Vários estudos 

encontraram resultados semelhantes, em que a produção de biomassa foi afetada pelo estresse 

hídrico, com maior redução em déficit hídrico severo (Machado et al. 2009, Scalon et al. 

2011, Medeiros et al. 2013). 
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CONCLUSÃO 

O déficit hídrico influenciou em crescimento lento das plantas quanto à altura, 

diâmetro do caule e do coleto, e ainda promoveu redução no número de folhas, mas com 

emissão de folhas novas, o que resultou na redução de área foliar em ambos os regimes 

hídricos. Esses efeitos influenciaram a quantidade de biomassa, sendo menor nas plantas com 

deficiência hídrica severa. Essas repostas indicam serem as principais estratégias das mudas 

de H. speciosa para manter seus tecidos hidratados e tolerar a deficiência hídrica. 
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