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Sinopse  
 

Foi avaliado o comportamento ecofisiológicos de mudas de (Garcinia 

brasiliensis) submetidas a quatro tratamentos hídricos (25, 50, 75 e 100% da 

capacidade de campo) em aspectos do potencial hídrico foliar, fotossíntese, 

fluorescência da clorofila a, teores de carboidrato, prolina e alocação de 

biomassa e fluorescência da clorofila a quando expostas a alta temperatura. 
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4. Trocas gasosas. 5. Biomassa. 
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Resumo  

A fruticultura é uma opção interessante para o desenvolvimento agronômico no 

Amazonas. As condições favoráveis para produção de várias espécies nativas e 

exóticas tornam-se uma excelente opção para recuperação de áreas degradadas e 

geração de renda. No entanto a variabilidade no clima e o estresse hídrico são 

cada vez mais prejudiciais para a produtividade. O presente trabalho teve por 

finalidade avaliar o comportamento ecofisiológico de plantas jovens de Garcinia 

brasiliensis submetidas a diferentes regimes hídricos e temperatura. O estudo foi 

realizado em casa de vegetação no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

em Manaus-AM. Foram realizados dois experimentos, por delineamento 

inteiramente casualizado. O experimento I com sete repetições foi iniciado 190 

após a germinação, e teve duração de 90 dias. Os níveis de água no solo foram 

divididos em quatro tratamentos sendo a estes: 100, 75, 50 e 25% da capacidade 

de campo. As variáveis analisadas foram, o potencial hídrico foliar (Ψf), a 

condutância estomática (gs), a fotossíntese máxima (Amax), a transpiração (E), a 

respiração no escuro (Rd), a eficiência no uso da água (EUA), a eficiência 

intrínseca no uso da água (EIUA), a eficiência quântica máxima (Fv/Fm), o 

rendimento quântico efetivo (ΦFSII), a taxa de transporte de elétrons (ETR) e a 

dissipação não fotoquímica (NPQ). Dados bioquímicos como pigmentos 

cloroplastídicos, carboidratos, prolina, e as variáveis de crescimento como altura do 

caule, diâmetro, área foliar, e alocação de massa seca também foram analisados. 

A deficiência hídrica levou à redução da área foliar promovendo uma diferença 

estatística (p ≤ 0,035). Não houve diferença estatística nos parâmetros de trocas 

gasosas e pigmentos cloropastidícos. O efeito dos tratamentos nos teores de 

açúcar (p ≤ 0,001) e amidos foi significativo (p ≤ 0,001), com aumento de 64% no 

tratamento com menor disponibilidade hídrica. O efeito dos tratamentos nos teores 

de prolina foi significativo (p = 0,05). O experimento II foi realizado 90 dias após a 

germinação, com duração de 15 dias, foram avaliados os regimes hídricos e a 

fluorescência da clorofila a em mudas expostas a duas temperaturas 27° C e 38° C. 

Não houve efeito dos regimes hídricos, mas houve efeito da exposição à alta 

temperatura no rendimento quântico máximo da fluorescência (Fv/Fm) a qual foi 

reduzida em 16% em plantas expostas a temperatura de 38°C em comparação a 

temperatura de 27°C, indicando que o aparato fotoquímico estava comprometido 

em razão da exposição a alta temperatura. Já os valores do rendimento quântico 
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efetivo, a taxa de transporte de elétrons e a dissipação não fotoquímica sofreram 

diferença significativa, somente quando houve a exposição à alta temperatura, não 

havendo diferença dos regimes hídricos ou interação entre regime hídrico e 

temperatura.  Em todas as situações analisadas as mudas de Garcinia brasiliensis 

mostraram estratégias distintas, e conseguiram se aclimatar aos diferentes tipos de 

estresse impostos. 
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Ecophysiology plants young Garcinia brasiliensis Mart. (Clusiaceae) under 

different schemes water and high temperature 

ABSTRACT 

Fruit growing is an interesting option for the agronomic development in the Amazon. 

Favorable conditions for the production of various native and exotic species become 

an excellent option for recovery of degraded areas and income generation. 

However, global climate change and water stress are increasingly detrimental to 

productivity. This study aimed to evaluate the behavior of young plants of Garcinia 

brasiliensis submitted four irrigation treatments during the initial phase of vegetative 

growth, to identify morphological and physiological characteristics affected by water 

stress. The study was conducted in a greenhouse at the National Institute for 

Research in the Amazon Manaus-AM. Two experiments were carried out by 

completely randomized design. The Experiment I with seven repetitions, starting 

190 days after germination, lasting 90 days, the water levels in the soil were divided 

into four treatments (100%, 75%, 50% and 25% of field capacity).The variables 

analyzed were leaf water potential (Ψf), stomatal conductance (gs ), maximum 

photosynthesis (Amax), transpiration (E), water use efficiency (EUA), intrinsic 

efficiency in water use (EIUA), maximum quantum efficiency (Fv/ Fm), effective 

quantum yield (ΦFSII), the electron transport rate (ETR) and non- photochemical 

quenching (NPQ). Biochemical parameters were analyzed, including chloroplastic 

pigments, carbohydrates, proline, and growth variables, such as stem height, 

diameter, leaf area and dry mass allocation. Water stress led to reduced leaf area 

(p ≤ 0,035). There was no statistical difference in the values of gas exchange, and 

chloroplastic pigments. The effect of treatments on levels of sugar (p ≤ 0,01) and 

starch content (p ≤ 0,001) were significant, and an increase of 64% in treatment 

with lower water availability was observed. There was also an effect of treatments 

on proline content (p = 0,05). The second experiment was carried out 90 days after 

germination, lasting 15 days, we evaluated water regimes and chlorophyll 

fluorescence in seedlings exposed to two temperatures 27°C and 38°C. No effect of 

water regimes on fluorescence was observed (p < 0,05). The Fv/Fm ratio was 

reduced by 16% in treatment exposed to 38°C compared to 27°C, indicating that the 
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photochemical apparatus was affected by the high temperature. The values of the 

effective quantum yield, the electron transport rate and non-photochemical 

quenching were also affected by the high temperature exposure, but there was no 

effect of the water regime on the fluorescence parameters. In all cases seedlings of 

Garcinia brasiliensis showed different strategies, and managed to acclimate to the 

different types of stresses imposed.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A bacia Amazônica contém a maior floresta tropical do mundo, entretanto, 

esta floresta vem sofrendo impactos socioeconômicos (Soares-Filho et al. 2005; 

Killeen 2007), hidrológicos (Santiago 2005) e climáticos (Lambin 1997; Nobre et al. 

1991, IPCC 2001). Alguns estudos mostram que a substituição da floresta por 

pastagem na Amazônia ocasiona impactos como aumento na temperatura do ar 

(Nobre et al. 1991, IPCC 2001) e uma redução da evapotranspiração (Santiago 

2005). O avanço da fronteira agrícola nesta região, considerada como potencial 

fator para a mudança de cobertura e uso do solo vem preocupando a comunidade 

cientifica, devido às prováveis mudanças ambientais na região que isso pode 

causar (Mueller e Bustamante 2006; Dantas e Fonteles 2006; D’ávila 2006). O 

desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis é fundamental para visar um 

desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia (Nunes et al. 2012). As 

mudanças climáticas previstas para este século podem ocasionar a diminuição na 

produtividade das culturas nas regiões tropicais (Poorter e Nagel 2000; Marenco e 

Lopes 2009). 

O comportamento ecofisiológico das plantas é influenciado pela variação 

espacial e/ou temporal na disponibilidade de recursos (por exemplo, luz e CO2, 

água e nutrientes no solo). Desta forma, as plantas podem alterar o padrão de 

alocação de biomassa para os diferentes órgãos em resposta à disponibilidade de 

recursos, de forma a maximizar a eficiência de uso (Poorter e Nagel 2000). Assim, 

a flexibilidade da alocação de biomassa é vista como uma estratégia importante 

para as plantas maximizarem a taxa de crescimento em ambientes com 

disponibilidade variável de seus recursos (Poorter e Nagel 2000; Sultan 2000). 

Assim, as adaptações funcionais das plantas às mudanças do ambiente podem 

influenciar positivamente o desempenho do organismo (Sultan 2000). Por exemplo, 

a área foliar especifica é descrita como uns dos principais fatores associados com 

as variações de luz (Lambers et al. 2008). 

Entre os fatores limitantes da produção vegetal, o déficit hídrico é tido como 

um dos principais, tendo como primeiros impactos é a redução da fotossíntese. A 

água é primordial para o desenvolvimento dos vegetais e é indispensável na 

manutenção da turgescência celular, abertura estomática, fluxo de nutrientes e 

como reagente no metabolismo vegetal. O déficit hídrico pode causar inibição da 
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fotossíntese por meio do fechamento estomático. Desta forma, o controle 

estomático tem um papel fundamental no controle da perda de água (Kaiser 1987; 

Chaves 1991; Cornic 2000; Taiz e Zeiger, 2013). 

A relação solo-água-planta vem sendo estudada há algum tempo, com o 

objetivo de se entender os processos de absorção, transporte e perda de água, 

assim como as estratégias de sobrevivência das plantas submetidas a ambientes 

com falta ou com excesso de água no solo (Medri et al. 2002), que podem 

desencadear diferentes graus de estresses.  A capacidade fotossintética em 

condições de estresse hídrico é determinante para o crescimento das plantas e sua 

sobrevivência em áreas propensas a déficits hídricos (Flexas et al. 2004). Por outro 

lado, o aumento de temperatura do ar pode ocasionar redução na precipitação total 

e na evaporação (de 20 a 30% do valor de floresta); assim, uma estação seca 

prolongada pode causar implicações ecológicas graves (Fisch et al. 1996). A 

Amazônia está vulnerável às mudanças climáticas atuais e ainda mais para 

aquelas projetadas para o futuro, especialmente nos casos extremos climáticos 

(Marengo et al. 2007). 

A exposição de plantas aos fatores ambientais estressantes, pode permitir 

se obter respostas sobre o possível desempenho do vegetal a esse meio (Pigliucci 

2004; Valladares et al. 2007; Matesanz et al. 2010). A produtividade e a 

sustentabilidade dos sistemas agrícolas da Amazônia são limitadas, principalmente 

pelas características edáficas do solo. A região possui uma ampla variedade de 

frutas nativas regionais, existindo trabalhos voltados para a tecnologia e o cultivo 

comercial dessas fruteiras (Clay et al. 1999; Villachica et al 1996; Souza et al. 

1996; Shanley e Medina 2005), as quais vêm conquistando os mercados nacional e 

internacional. Clay et al. (1999) relatam 15 fruteiras  nativas com possibilidades de 

utilização na Amazônia. Já Villachica et al (1996) citam 45 fruteiras  nativas com 

atributos úteis para o desenvolvimento agrícola da Amazônia. Souza et al. (1996) 

mencionam 56 fruteiras com possibilidades de exploração econômica na 

Amazônia, uma delas é Garcinia brasiliensis, conhecida como bacuri, bacurizinho, 

pertence à família Cluciaseae e tem grande importância econômica, ecológica, 

medicinal e madeireira. 

 A fruticultura na Amazônia embora tenha passado por importantes 

transformações na última década, como a ascensão das frutas nativas, ainda 

necessita de melhores processos de produção, infraestrutura e controle de 
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qualidade isto é de melhores condições de competitividade (Homma 2001; Homma 

e Frazão 2002; Lopéz 2015). 

  A crescente exigência do mercado na produção de mudas de 

espécies frutíferas exigem uma melhor compreensão dos processos fisiológicos, 

com destaque as relações hídricas e o ganho de biomassa. Desta maneira, torna-

se importante compreender o comportamento ecofisiológicos de plantas jovens de 

espécies frutíferas amazônicas sob os efeitos de mudanças no ambiente físico, 

como a baixa disponibilidade de água no solo. Assim o objetivo neste trabalho é 

avaliar os efeitos da deficiência hídrica e da temperatura na fisiologia de mudas de 

Garcinia brasiliensis em quatro regimes hídricos (capacidade de campo do solo). 
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2. HIPÓTESE 

 

 As plantas jovens de Garcinia brasiliensis expostas a diferentes condições 

de disponibilidade hídrica e temperatura são capazes de aclimatar seus processos 

fisiológicos e morfológicos para permitir a superação de períodos de déficit hídrico 

e garantir a manutenção do metabolismo.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1  Geral 

 Avaliar o comportamento de plantas jovens de Garcinia brasiliensis 

submetidas a tratamentos de regimes hídricos e temperatura durante a fase inicial 

de crescimento vegetativo, visando identificar características morfofisiológicas 

afetadas pela deficiência hídrica. 

 Específicos 

 Determinar os efeitos dos regimes hídricos sobre a área foliar, área foliar 

específica e na matéria seca. 

 Relacionar a deficiência hídrica com o potencial hídrico foliar; 

 Avaliar como os regimes hídricos influenciam nas trocas gasosas; 

 Determinar à capacidade fotoquímica, utilizando a fluorescência da clorofila 

a, em resposta aos diferentes regimes hídricos e a exposição à alta 

temperatura por curtos períodos.  
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4. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

4.1   Características da espécie estudada (Garcinia brasiliensis). 

A família Clusiaceae, também conhecida como Guttiferae, pertence à classe 

das angiospermas e é caracterizada pela presença significativa de látex na maioria 

das espécies. Possui distribuição pantropical, incluindo 40-50 gêneros como Vismia 

(Nguemeving et al. 2006), Garcinia (Deachathai et al. 2006), Clusia (Dias et al. 

2006), Cratoxylum (Boonsri et al. 2006) Harungana (Tih et al. 2006), Mesua 

(Uawonggul et al. 2006), Hypericum (Mártonfi et al. 2006), e mais de 1000 espécies 

distribuídas em 6 subfamílias. No Brasil ocorrem 21 gêneros e 183 espécies, com 

ampla distribuição (Barroso et al. 2002). Essas espécies englobam árvores, 

arbustos, lianas e ervas de interesse econômico, seja na produção e frutos 

comestíveis, madeiras, tintas ou derivados químicos de interesse farmacêutico 

(Arquimedes et al. 2005).  

  Popularmente conhecida por vários nomes como bacupari, bacopari-miúdo, 

mangostão-amarelo, Garcinia brasiliensis (Mart.) pode ser encontrada das Guianas 

à Argentina, seus frutos, uma drupa elipsoide alaranjada, com uma a três sementes 

envoltas por polpa mucilaginosa e comestível (Pott e Pott 1994; Lorenzi 2009).  

 A espécie é considerada medicinal, pois seu tronco libera uma resina com 

aproveitamento medicinal pelas populações rurais para tratar diferentes doenças, e 

a semente, macerada, serve para tratar ferimentos e contusões; além disso, a 

casca,  rica em taninos, pode ser utilizada para curtir couro; as folhas também 

possuem ação alelopática (Pott e Pott 1994). A árvore tem aproveitamento como 

espécie ornamental para uso em praças e jardins, e sua madeira é adequada para 

marcenaria, construção civil, carpintaria, fabricação de cabos de ferramentas, entre 

outras formas de utilização (Lorenzi 2009).  

  

4.2  Efeito da temperatura no desenvolvimento das plantas 

 Emissões de gases do efeito estufa provenientes de ações antrópicas como 

a queima de combustíveis fósseis e o aumento do desmatamento das florestas 

tropicais (e.g. floresta amazônica) têm aumentado significativamente nas últimas 

décadas. Associado ao aumento dos gases de efeito estufa tem sido observado 
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aumento da temperatura média da terra aumentando aproximadamente 0,6 °C no 

último século e as projeções é que aumente entre 1,4 e 5,8 °C até 2100 (IPCC 

2001). O aumento na temperatura sobre o planeta terra tem sido um dos temas 

mais debatidos no meio científico nos últimos anos, incluindo o efeito do aumento 

da temperatura nos diferentes tipos de florestas, no balanço de carbono, e a 

produtividade de culturas agrícolas (Feeley et al. 2007; Kattge e Knor 2007; Kim et 

al. 2007). 

 A temperatura exerce grande influência nos processos fisiológicos da planta, 

dentre os quais a fotossíntese é considerada um dos processos mais sensíveis ao 

aumento da temperatura (Berry e Björkman 1980; Wahid et al. 2007). Um melhor 

entendimento da resposta da fotossíntese ao aumento da temperatura em 

diferentes espécies e sob diferentes condições ambientais poderá contribuir para 

prever as potenciais mudanças na composição de espécies e no balanço de 

carbono de diferentes ecossistemas florestais diante do aquecimento global.  

Estudos de trocas gasosas usando câmaras controladas (por exemplo, com 

um sistema portátil de fotossíntese) têm demonstrado que para espécies tropicais a 

temperatura ótima pode variar de 26 a 34 ºC (Keller e Lerdau 1999; Lerdau e 

Throop 1999; Graham et al. 2003). À medida que a temperatura foliar vai 

aumentando acima da temperatura ótima para a fotossíntese a planta tende a 

perder a capacidade em assimilar carbono estando este fato relacionado, 

principalmente, com as mudanças na propriedade da Rubisco ativase e com as 

propriedades cinéticas da Rubisco (Crafts-Brandner e Salvucci 2000; Portis 2003; 

Haldimann e Feller 2004, 2005; Sharkey 2005). 

 

4.3 Luminosidade 

A irradiação solar fonte primária de energia relacionada aos processos 

fotossintéticos das plantas é o principal responsável pela temperatura ambiental e 

juntamente com a disponibilidade de CO2 são influentes fatores no 

desenvolvimento, crescimento e produção dos vegetais (Pereira 2011). Enquanto a 

disponibilidade de água e nutrientes são fatores mais facilmente controlados em 

processos agronômicos. 

 As plantas tem a capacidade de aclimatar-se a variações de temperatura e 

luminosidade (Walters 2005; Searle 2011). A dependência da luminosidade na 

manutenção homeostática das plantas pode manifestar-se tanto morfo-
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anatomicamente como fisiologicamente. A irradiância e a temperatura do ar atuam 

na regulação da condutância estomática, pois eles afetam a abertura dos 

estômatos, (Willmer e Fricker 1996; Hetherington e Woodward 2003; Aasamaa e 

Sõber 2011).  

 Em resposta aos fatores ambientais, as plantas podem variar na altura do 

caule (Poorter 1999; Pereira et al 2011) e na orientação e diferenciação anatômica 

das folhas (Ishida et al.1999; Montanari et al. 2004), consideradas órgãos com alta 

plasticidade e  com maior capacidade de alteração fenotípica em resposta aos 

fatores ambientais (Hanba et al. 2002; Schlüter et al. 2003; Montanari et al. 2004; 

Huang et al. 2011). Por exemplo, folhas desenvolvidas no sol apresentam lâmina 

foliar e parênquima paliçádico mais denso e espesso, ao passo que plantas em 

ambientes sombreados apresentam menor espessura do mesofilo e aumento dos 

espaços intercelulares (Morais et al. 2004). 

Outra importante alteração anatômica influenciada pelos diferentes níveis de 

radiação solar refere-se à densidade de estômatos na folha. Maiores valores de 

densidade estomática são encontrados com aumento da incidência luminosa 

(Castro et al. 1998; Klich 2000). Segundo Zhao et al. (2006) este aumento 

representa maior controle sobre a transpiração, possibilitando reduzir a perda de 

água com fechamento dos estômatos, em condições de restrição hídrica. 

Adicionalmente, a incidência luminosa pode influenciar o estabelecimento dos 

diâmetros polar e equatorial dos estômatos, o que reflete na abertura do poro 

estomático (Abrans et al.1992; Arioli et al. 2008). 

4.4 Concentração de CO2 

No cenário ambiental atual, o enriquecimento da atmosfera com CO2, produto 

principalmente das atividades antropogênicas, tem se revelado particularmente 

importante para o crescimento vegetal, como também em eventuais mudanças na 

temperatura e nos padrões de precipitação e do clima global em geral (IPCC 2007). 

Ao longo dos últimos 30 anos, estudos realizados sobre os efeitos das 

concentrações elevadas de CO2 em plantas revelam que ocorre ganho de carbono 

via processo fotossintético, como também um aumento na eficiência de uso da 

água, diminuição da condutância estomática e aumento das concentrações foliareis 

de carboidratos não estruturais, entre outros (Sage 1994; Ainsworth et al. 2002; 

2005; Bernacchi et al. 2005; Long et al. 2004). 



9 
 

Trabalhos realizados em espécies nativas tropicais, crescendo em atmosferas 

enriquecidas com CO2, mostraram que plântulas de Hymenaea courbaril (jatobá) 

obtiveram um aumento no crescimento e nas taxas de assimilação líquida (Aidar 

2002; De Godoy 2007). Estima-se que os biomas terrestres retirem cerca de dois 

bilhões de toneladas de carbono por ano da atmosfera (Phillips et al. 1998). 

As elevadas concentrações dióxido de carbono na atmosfera e as relações 

com o crescimento e desenvolvimento das plantas vêm gerando grande interesse 

da comunidade científica e os resultados sugerem que estas condições possam 

beneficiar o crescimento das plantas. No entanto, além do CO2 existem outros 

fatores que também influenciam no processo fotossintético, como a temperatura e 

a disponibilidade de nutrientes e água (Aidar et al. 2002; Kruse et al. 2003; Walter 

et al. 2005; Druart et al. 2006).  

4.5 Relação Água, Solo e Planta 

As trocas de água no sistema solo-planta-atmosfera são resultados de uma 

série de processos que se inter-relacionam. Nas plantas as perdas de água via 

transpiração são regidos principalmente por fatores climáticos, mecanismos 

fisiológicos, estrutura do dossel, déficit de água no solo e resistências encontradas 

no sistema solo-planta-atmosfera (Leite 1996). O estresse hídrico severo causa 

influência negativa no crescimento e desenvolvimento das plantas. Plantas que 

crescem em solo com restrição hídrica, acumulam compostos osmoticamente 

compatíveis nas folhas (por exemplo, betaínas, sorbitol, prolina) o que contribui 

para evitar perda de água ‒osmorregulação celular (Fumis e Pedras 2002; Larher 

et al. 2009),  mediante aumento da osmolaridade celular (diminuição do potencial 

osmótico). Desta forma, tem sido observado que a exposição repetida ao estresse 

hídrico diminui o efeito da escassez de água na fotossíntese, ou seja, favorece o 

processo de aclimatação da planta (homeostase) à baixa disponibilidade de água 

(Matthews e Boyer 1984). Por outro lado, a aclimatação ao estresse hídrico tende a 

aumentar à resistência do fotossistema II à alta temperatura (Valladares e Pearcy 

1997). Isso porque, à transpiração (geralmente menor em estresse hídrico) tem 

como efeito indireto o arrefecimento da folha. Maior frequência estomática em 

folhas expostas à elevada luminosidade pode ser um mecanismo importante de 

adaptação a condições mais áridas, pois a ocorrência de estômatos está associada 

à condutância estomática (Wiebel et al. 1994). 
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Segundo Reddy et al. (2004) a falta de água (seca) é um dos fatores que mais 

limitam a produtividade agrícola mundial. Períodos de estiagem ou estação seca é 

um fenômeno frequente e característico do Brasil, com intensidade e efeitos 

variáveis, visto que a situação geográfica do território brasileiro é favorável à 

ocorrência de episódios de secas continuas (Meneses et al. 2006).  

 Dessa forma, para a avaliação das perdas de água das plantas, devem ser 

considerados fatores como radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar e o 

vento. Outros fatores que interferem nos processos de perda de água das plantas, 

são o teor de água do solo, características da cultura e práticas de cultivo (Allen et 

al. 1998). Aproximadamente 98% da quantidade de água absorvida pela planta 

éperdida durante o processo fotossintético; via transpiração; ou seja, apenas 1 a 

2% de água é utilizada na dinâmica metabólica (Reichardt e Timm 2004). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

EXPERIMENTO I - Respostas fisiológicas de Garcinia brasiliensis submetidas 

a diferentes regimes hídricos.  

 

 O estudo foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório Ecofisiologia 

de Árvores no Campus III do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

em Manaus-AM (03° 05´ 30” S, 59° 59´ 35” W). A temperatura e a umidade relativa 

do ar da casa de vegetação foram coletadas a cada trinta (30) minutos ao longo do 

dia inteiro utilizando sensores (Li-191 SA, Li-Cor, EUA; Humitter 50Y, Vaisala, Oyj, 

Finlândia) e a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) com um sensor quântico 

(Li-190 SA, Li-Cor, NE, EUA) ambos conectados a um datalogger (Li-1400, Li-Cor, 

NE, EUA) programado para registrar os dados em intervalos de 15 min.  

 

5.1 Condução do experimento  

As sementes de Garcinia brasiliensis foram coletadas de árvores com  frutos 

maduros  localizadas no  campus III do INPA durante os mês de novembro de 

2014. Em seguida, as sementes foram colocadas em bandejas sementeira 

contendo areia lavada para germinação. Após 60 dias foram transferidas para 

vasos contendo 3 kg de solo argilo-arenoso, peneirada e adubada com fertilizante 

Osmocote ® Plus, contendo 15% de N, 9 % de P2O5, 12% K2O, 1 % de Mg, 5,9 % 

S, 0,05 % de Cu, 0,45 % de Fe, 0,06 % de Mn e 0,02 % de Mo.  Aplicou-se 2 

gramas de fertilizante por kg de solo, totalizando 6 gramas de fertilizante por vaso, 

de acordo com a recomendação do fabricante. 

No início do período experimental todas as plantas foram irrigadas 

diariamente à capacidade de campo total. Após 190 dias do transplante, as mudas 

foram submetidas a quatro regimes hídricos: 100, 75, 50 e 25% de capacidade de 

campo (CC), totalizando quatro tratamentos: T1-100% da capacidade de campo, 

T2-75%  da capacidade de campo, T3-50% da capacidade de campo e T4-25% da 

capacidade de campo, nos quais as condições de umidade do solo permaneceram 

por 90 dias. Durante o período experimental a borda de cada vaso foi coberta com 

plástico  para minimizar a evaporação da água do solo e garantir que a maior perda 

de água seja apenas pela transpiração vegetal. 
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Figura 1. Mudas de Garcinia brasiliensis em casa de vegetação durante o 

período do experimento de 90 dias 

 

5.2 Determinação da capacidade de campo dos tratamentos.  

 Antes do transplante das mudas, cinco vasos com solo seco foram 

saturados com água e deixados drenar ao ar livre durante 12 horas no período 

noturno para a percolação de toda água gravitacional. Os vasos foram pesados 

utilizando uma balança eletrônica digital, com precisão de 1 g (modelo B-60, 

Exacta, Paraná). A quantidade de água na capacidade de campo foi calculada pela 

razão entre o peso do vaso com solo seco e o peso do vaso com solo saturado, 

conforme metodologia descrita por Cernusak et al. (2011). Desta maneira, a 

diferença obtida de água foi 0.860g de água retida do solo. Foi considerado o 

tratamento em 100% da capacidade de campo os vasos contendo 0,860 g de água, 

enquanto os vasos dos tratamentos de 75%, 50% e 25% da capacidade de campo 

tinham 645g, 430g e 215g de água por vaso, respectivamente. Diariamente, entre 

07h00minh e 08h00minh, os vasos foram pesados para verificação da quantidade 

de água, adicionando-se volumes de água para manter o conteúdo de água (peso) 

definido para cada tratamento. 

5.3 Determinação potencial hídrico foliar e umidade do solo.  

 O potencial hídrico foliar (Ψf) foi determinando nos horários da manhã 

(05h00min às 06h00minh) e ao meio dia (12h00minh) utilizando-se uma câmara de 

pressão tipo Scholander (1505D, PMS Instrument Company, Albany, OR, EUA). As 
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medidas foram realizadas em folhas totalmente expandidas e apresentando bom 

estado fitossanitário, as quais foram colocadas em sacos plásticos para evitar a 

perda de água após a coleta. Em seguida, foram inseridas na câmara da bomba de 

pressão, onde foi aplicada uma pressão de forma lenta até ocorrer à exsudação 

pelo corte realizado no pecíolo da folha, assim obtendo a leitura da pressão 

aplicada (Turner 1981). O Ψf foi mensurado ao final dos 90 dias do experimento, 

após mensuração da fotossíntese evitando a perda foliar. 

 
Figura 2. Folha de Garcinia brasiliensis em câmara de pressão tipo Scholander.  

  

 O teor de umidade relativa do solo foi mensurado no período da manhã entre 

(6:00 e 7:00h), utilizando uma sonda portátil (MPM-160B, ICT International Pty Ltd., 

Armidale, New South Wales, Austrália) da parte exposta do solo até cerca de 3cm 

de profundidade. A média dos valores obtidos foram 30.7% no tratamento de 100% 

da capacidade de campo (CC), 25.9% no tratamento de 75% da capacidade de 

campo, 18.03% no tratamento de 50% da capacidade de campo e 17.36% de 

umidade no solo no tratamento com 25% da capacidade de campo.  
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Figura 3. Sonda portátil (MPM-160B, ICT), para medição da umidade relativa do solo.  

5.4 Determinação das trocas gasosas. 

As trocas gasosas foram mensuradas no início e no final do experimento em 

duas folhas por planta, entre as 08h00min e 15h00min, considerando folhas 

completamente expandidas. O analisador de gás infravermelho - (IRGA) (Li-6400, 

Li-Cor, Lincoln, NE, EUA) foi o instrumento utilizado nas medições. Estas medidas 

foram obtidas a uma temperatura constante no bloco da câmara de 27°C e 

concentração constante de CO2 a 400 ppm, além de uma umidade relativa do ar 

entre 70 ± 5% e uma taxa de fluxo de ar de 400 µmol s-1. 

 
Figura 4. Analisador de gás infravermelho - IRGA (Li-6400, Li-Cor, Lincoln, NE, EUA) 

 

Para determinar o ponto de luz saturante foram construídas as curvas de luz 

que representam a taxa de fotossíntese em função do fluxo de fótons (radiação 

fotossinteticamente ativa-RFA). As curvas foram obtidas variando gradualmente a 
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irradiância dentro da câmara foliar (2000, 1500, 1250, 1000, 800, 500, 250, 100, 50, 

25 e 0 µmol m-2 s-1 em uma espera mínima de 120 s e um tempo máximo de 200 s 

(Lobo et al. 2013). As curvas de luz foram ajustadas conforme equação de 

regressão não linear de Von Bertalanffy, conforme Horton e Neufeld (1998):  

A=a+b(1-exp-k*RFA) 

Onde os parâmetros a, b e k são constantes de ajustamento e A representa 

a taxa de fotossíntese. 

A curva A-Ci foi ajustada conforme a equação (Marenco et al. 2001): 

Α = Apot[1 - (1-y/Apot)(1-Ci/k)] 

 

Onde y e k são constantes de ajustamentos e Ci é a concentração interna de 

CO2 e Apot é a fotossíntese saturada por CO2 

 Também foi mensurado o rendimento quântico é a taxa de respiração da 

folha (Rd). No ponto de luz saturante foram determinadas a condutância estomática 

(gs) e a transpiração (E). A velocidade máxima de carboxilação da Rubisco (Vcmax) e 

a taxa máxima de transporte de elétrons (Jmax) foram calculadas usando o modelo 

de Farquhar (Farquhar et al. 1980). Dados de Vcmax e Jmax foram padronizados a 25 

ºC (Nascimento e Marenco 2013). Vcmax e Jmax foram obtidos após as medições da 

fotossíntese em concentrações de CO2 na câmara foliar de 100, 250, 400, 1000, 

1500 e 2000 μmol mol-1 e intensidade de luz saturante (1000 μmol m-2 s-1). 

A eficiência do uso da água (EUA) e a eficiência intrínseca do uso da água 

(EIUA) foram calculadas como sendo EUA [mmol(CO2) mol-1(H2O)] = fotossíntese 

(A)/transpiração e EIUA [μmol(CO2) mol-1(H2O)]=fotossíntese/condutância  

estomática. 

5.5  Determinação da fluorescência da clorofila a 

 Os parâmetros da fluorescência da clorofila a foram medidos utilizando um 

fluorômetro portátil modulado (PAM-2500, Walz GmbH, Effeltrich, Alemanha), no 

horário da manhã. As análises foram realizadas em duas folhas por planta. Antes 

de efetuar as leituras, as folhas foram aclimatadas ao escuro por 12 horas, na 

manhã seguinte entre (06h00min horas) foram obtidos os valores da eficiência 
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quântica potencial (Fv/Fm), aplicado um pulso de luz de 6000 μmol m-2 s-1 por 1s 

(Maxwell e Johnson 2000). No horário entre 10h00minh e 11h00min, nas mesmas 

folhas foram mesurados o rendimento quântico efetivo (ΦFSII), a taxa de transporte 

de elétrons (ETR) e a dissipação não fotoquímica (NPQ). As variáveis da 

fluorescência foram calculadas conforme Maxwell e Johnson (2000):  

Fv/Fm= (Fm-F0/Fm),  

ΦFSII= (Fm' - Fs) /Fm'  

ETR= 0.5 (I e ΦFSII) 

NPQ= (Fm-Fm’) /Fm'  

 

Em que: Fv representa a fluorescência variável, Fm é a fluorescência 

máxima do estado escuro-adaptado; F0 denota a fluorescência mínima do estado 

escuro-adaptado; Fs é estado de equilíbrio (i.e. fluorescência em resposta a luz 

actínica); Fm' indica a fluorescência máxima da folha iluminada; I é a RFA 

(intensidade da luz actínica utilizada para iluminar a folha); e denota fração de luz 

actinica absorvida pela folha, estimada em 0,85; a constante: 0,5 indica a  fração 

de irradiância (RFA) absorvida pelo fotossistema II em relação ao fotossistema I, 

assumindo que cada fotossistema assume a metade do total. 

5.6 Determinação do conteúdo de clorofilas e carotenóides 

O conteúdo de clorofila foi determinado em folhas maduras totalmente 

expandidas, em duas folhas por planta foram retirados 10 discos foliares com 

diâmetro de 6 mm, pesados em uma balança analítica e macerados em ambiente 

escuro com acetona a 80% (10 mL/amostra), adicionada uma pequena quantidade 

de quartzo (10 mg amostra-1 para facilitar a maceração) e carbonato de magnésio 

(5 mg por amostra para diminuir a acidez . Após maceração as amostras foram 

filtradas e decantadas e  as absorbâncias nos comprimentos de onda de 480 nm 

(carotenoides), 645 (clorofila b) e 663 nm (clorofila a) foram mensuradas em 

espectrofotômetro (Spectrum SP-2000, China). As concentrações de clorofila a 

(Chl-a), clorofila b (Chl-b) e carotenóides foram calculadas conforme as equações 

descritas por Hendry e Price (1993).  

Clorofila a (µmol/ m-2) = (12,7 x A663) – (2,69 x A645) x 1,119 x V/(1000 x P) 

Clorofila b (µmol/ m-2)  = (22,9 x A645) – (4,68 x A663) x 1,102 x V/(1000 x P) 
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Carotenoides (µmol/ m-2) = (A480 + (0, 114 x A663 x A645)) x V/(112,5 x P) 

 

Onde, V = volume do extrato (mL) e P = massa ou área foliar (m2). Os 

valores de clorofila foram transformados de miligrama para micromol, tendo-se 

como base a massa molecular desses compostos; isto é, multiplicando por 1,119 

(clorofila a) e 1,102 (clorofila b).  

Adicionalmente nas mesmas folhas foi medido o teor relativo de clorofila, 

com o auxílio de um clorofilômetro portátil (SPAD-502, Minolta, Japão), onde foram 

realizadas 10 medições por folha, na face adaxial. 

5.7 Determinação dos Carboidratos 

 A quantificação dos teores de carboidratos totais (amido e açúcares solúvel) 

foi obtida utilizando o método clássico do fenol (Dubois 1956) a partir de folhas 

totalmente expandidas, duas folha por tratamento. Após a coletas foram 

acondicionadas dentro de caixa térmica com gelo para evitar a transpiração vegetal 

e conduzida ao laboratório para as análises químicas.  

 No laboratório o material foi limpo e seco com papel toalha e retirados 3 

discos de 6 mm de diâmetro de cada folha, com massa total de aproximadamente 

30 mg. O material vegetal foi submetido à extração dos açúcares solúveis totais em 

etanol 80% (a 60°C), em seguida a amostra foi centrifugada a 4.000 rpm durante 

15 minutos. Após a centrifugação o sobrenadante foi submetido à purificação com 

clorofórmio e água (1:1 v/v), em funil de separação, até a completa separação das 

fases. Utilizando-se o sobrenadante para análise dos açúcares solúveis totais. Para 

a extração do amido o precipitado foi ressuspenso em solução 0,5N NaOH. Ao final 

da extração de ambos, utilizou-se fenol 5% em ácido sulfúrico. As absorbâncias 

foram lidas em espectrofotômetro (UV-VIS Digital SP-2000UV, China) no 

comprimento de onda de 490 nm, utilizando glicose (Sigma Chemical) como padrão 

(Passos 1996). 

5.8 Determinação da Prolina  

A prolina foi determinada utilizando ninidrina (Carillo e Gibon 2011), em 10 

discos foliares de folhas previamente lavadas com água destilada e secas com 

papel toalha. Os discos foram macerados em pequena quantidade de etanol (2-3 

mL) e transferidos para tubos de ensaio, a seguir o tubo com a amostra foi levado a 
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banho maria (95 °C) até à evaporação completa do etanol. Em seguida, foi 

adicionado 2mL de ácido sulfossalicílico 3%, agitados e centrifugados por 12 

minutos a 4000 rpm. Uma alíquota de 0,1 mL do sobrenadante foi transferida ao 

tubo de reação e  adicionado  1 mL de uma solução contendo  1% de ninidrina (p/v)  

em 60% (v/v) de ácido acético glacial. Após a homogeneização a mistura foi 

aquecida em banho maria (95 a 100°C) durante 20 min. Após arrefecimento em 

água gelada, foram adicionados 3mL de tolueno ao tubo com a amostra, e após a 

separação das duas fases, o cromóforo contido no tolueno foi aspirado da fase 

aquosa e  a absorbância lida em espectrofotômetro (SP-2000-UV,Shangai, China) 

em comprimento de onda de 520 nm. A curva padrão foi preparada utilizando 

prolina (Sigma Chemical). 

5.9 Biomassa e área foliar 

  Ao final de experimento (i.e. após 90 dias de exposição aos tratamentos 

hídricos), nas plantas de todos os tratamentos foi mensurada a AF utilizando um 

medidor de área foliar (LI-3050, Li-Cor, NE, EUA). A área foliar específica (AFE) foi 

calculada como a razão entre área foliar e a matéria seca foliar (AF/MSF).  

 Foram medidas altura da planta mensurada da base da planta até a gema 

apical (base), com auxílio de uma régua milimétrica. Em intervalos de 30 dias, foi 

medido o diâmetro do caule foi medido com auxilio de um paquímetro digital a 10 

cm da superfície do solo e o número de folhas. 

 Para a determinação da matéria seca as plantas foram separadas entre: 

folhas, caule e raízes. As raízes foram lavadas em água corrente para retirar todos 

os resíduos de solo. Todas as partes separadas foram colocadas em sacos de 

papel e secas em estufa com ventilação forçada a 72°C até atingir massa 

constante (aproximadamente 3 dias). Após a secagem, o material foi pesado em 

balança analítica e obtidas as matéria seca das folhas (MSF), matéria seca do 

caule (MSC), matéria seca da raiz (MSR) e matéria seca total (MST), razão parte 

aérea/raiz (PA/R), e eficiência no uso da água da planta inteira (EUAP = total de 

ganho de biomassa dividido pelo total de água consumida no período).    

5.10 Delineamento experimental e análise estatística. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos hídricos: 100%, 75%, 50% e 25% da capacidade de campo por 
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um período de 90 dias. Cada tratamento teve sete repetições, onde cada vaso foi 

considerado a unidade experimental. Os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA). O efeito dos tratamentos nas variáveis estudadas foi analisado 

utilizando regressão linear (p = 0,05). Todas as análises estatísticas foram 

realizadas no Software SigmaPlot.  

 

EXPERIMENTO II - Determinação da fluorescência da clorofila a em mudas de 

Garcinia brasiliensis exposta a alta temperatura por curtos períodos em 

diferentes regimes hídricos.  

  

5.11 Condução do experimento  

  

 As sementes de Garcinia brasiliensis foram coletadas de árvores com  frutos 

maduros  localizado no INPA, campus III, no mês de dezembro de 2015, e 

colocadas para germinar e calculada a capacidade de campo  conforme descrito no 

experimento I.  Após submetidas aos diferentes regimes hídricos as mudas foram 

transferidas para câmara de crescimento (BioChambers Inc. Winnipeg, Canadá) do 

Laboratório Ecofisiologia de Árvores no Campus III do INPA. As plantas foram 

mantidas a temperatura de 27°C durante o dia, e 25°C à noite. Na câmara a 

radiação fotossinteticamente ativa (RFA) no período diurno de 12 horas com 200 

(μmol m-2 s-1) e no escuro no período noturno, a umidade relativa do ar foi de 80% 

(diurna) e 90% (noturna), foram mantidas nessas condições por 15 dias para se 

aclimatar ao ambiente da câmara.    

   

5.12 Tratamento e determinação da fluorescência da clorofila a 

 Na câmara de crescimento foram aplicados dois tratamentos térmicos: 27°C 

(controle) e 38°C e em cada temperatura, as plantas foram submetidas a quatro 

tratamentos hídricos: 100%, 75%, 50% e 25% da capacidade de campo. 

 A temperatura na câmara de crescimento foi elevada para 38°C três horas 

antes das medições da fluorescência da clorofila a. Assim, após três horas de 

exposição das mudas à alta temperatura (38°C) foram mensurados os parâmetros 

da fluorescência da clorofila, utilizando um fluorômetro portátil modulado (PAM-
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2500, Walz GmbH, Effeltrich, Alemanha), no horário da manhã, conforme utilizado 

no Experimento I. Medições da fluorescência também foram feitas no controle. 

 As análises foram realizadas em uma folha por planta e cinco plantas por 

tratamento. Antes de efetuar as leituras, as folhas foram aclimatadas ao escuro por 

12 horas, na manha seguinte entre (06h00min às 07h00minh) foram obtidos os 

valores da eficiência quântica potencial (Fv/Fm), rendimento quântico efetivo 

(ΦFSII), a taxa de transporte de elétrons (ETR) e a dissipação não fotoquímica 

(NPQ). As variáveis da fluorescência foram mensuradas e calculadas conforme 

descrito no experimento I. 

 

5.13 Delineamento experimental e análise estatística do experimento II. 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos hídricos: 100%, 75%, 50% e 25% da capacidade de campo em 

cada um dos tratamentos térmicos (temperaturas de 27°C e 38°C). Cada 

tratamento teve cinco repetições, onde cada vaso foi considerado uma unidade 

amostral. Os dados foram submetidos a análises de variância de dois fatores (two-

way ANOVA), a relação entre fluorescência e tratamentos hídricos foi determinada 

utilizando análise de correlação. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

EXPERIMENTO I - Respostas fisiológicas de Garcinia brasiliensis submetidas a 

diferentes regimes hídricos.  

 

6.1 Potencial hídrico foliar 

 O Potencial hídrico foliar (Ψf) nas mudas de G. brasiliensis submetidas a 

quatro tratamentos de regimes hídricos  estão descritos na Figura 5. Foi observada 

uma diferença significativa entre os tratamentos hídricos do início da manhã (06h) 

com valor de p ≤ 0,001. O (25%CC) obteve uma redução significativa no Ψf de 50% 

em relação ao tratamento (100%CC), o tratamento (50%CC) apresentou redução 

de  33% em relação ao (100%CC), podemos observar que quanto maior a redução 

na disponibilidade de água impostas pelos diferentes tratamentos, menor é o 

potencial hídrico foliar.  

 Foi observada diferença estatística entre os tratamentos ao meio dia (12h) 

com valor de p ≤ 0,001. O (25%CC) obteve uma redução significativa no Ψf de 71 % 

em relação tratamento (100%CC), o tratamento (50%CC) apresentou redução de 

60% em relação ao (100%CC), assim como o (75%CC) reduziu em 33% o valor do 

potencial hídrico foliar em relação ao (100%CC). Nos resultados obtidos podemos 

observar que nas plantas controle (100% CC) não apresentaram mudanças nos 

valores do potencial hídrico da folha, entre o período da manhã e ao meio dia. 

Observou que a media que o solo perde água via transpiração da planta, o solo 

reduzir a disponibilidade de água (Steudle e Peterson 1998). O potencial hídrico 

das folhas diminuiu quando as folhas não conseguiram absorver água na mesma 

velocidade em perdem água via de transpiração. Diferenças entre o potencial 

hídrico nos dois horários de medição foi encontrado por Morais et al. 2007, 

analisando espécies florestais e frutíferas como o Cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum); Guaraná (Paullinia cupana); Ingá (Inga edulis); Pimenta-do-reino 

(Piper nigrum) e Mogno (Swietenia macrophylla). 
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Figura 5. (A) Potencial hídrico foliar (Ψf) às 06h00min e (B) as 12h00min horas em mudas de 
(Garcinia brasiliensis) em função da percentagem da capacidade de campo (CC) ao final de um 
período experimental de 90 dias. T1-100%CC, T2-75%CC, T3-50%CC e T4-25%. Os símbolos 
indicam a média de sete plantas.  A linha vertical em cada símbolo indica erro padrão (n=7). Valores 
de F estão descritos na Tabela 1 do apêndice.   

 

 Potenciais da água na planta menores do que -0,4 MPa afetam 

significativamente a expansão foliar e indica o seu estado energético, cujos 

gradientes explicam os fluxos da água no sistema solo planta atmosfera (Bergonci 

et al. 2000). Como também podem indicar uma estratégia de ajuste osmótico 

utilizada pelas plantas nos períodos de baixa disponibilidade hídrica do solo, para 

que haja absorção de água mais efetiva e manutenção da turgescência das células 

no tecido foliar. A diminuição de água no solo decresce a transpiração como 

resultada do fechamento dos estômatos, sendo um importante mecanismo de 

aclimatação que as plantas apresentam contra as perdas exageradas de água. 

(Kaiser 1987; Taiz e Zeiger 2013). 

6.2 Trocas Gasosas  

 Na Figura 6 estão descritos as taxas de fotossíntese máxima (Amax), 

condutância estomática (gs), transpiração (E) e respiração no escuro (Rd), em 

mudas de Garcinia brasiliensis submetidas a diferentes regimes hídricos por 90 

dias. Não houve diferença estatística para os valores de fotossíntese máxima 

(Figura 6A). Os valores de condutância estomática obtida nos diferentes regimes 

hídricos também não apresentaram diferença estatística (Figura 6B), assim com as 

taxa de transpiração (Figura 6C) e respiração no escuro. 
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 O taxa de fotossíntese máxima (Amax) apresentou média geral de (7.26 µmol 

m-2 s-1) ao longo dos quatro tratamentos hídricos. A disponibilidade hídrica impostas 

nesses tratamentos, mesmo nos tratamentos com menor disponibilidade de água 

(25% da capacidade de campo) foram suficientes para as mudas manterem suas 

taxas de fotossíntese. Plantas jovens submetidas deficiência hídrica mostram que 

taxa a fotossintética é uma das variáveis que apresentam maior sensibilidade a 

déficits hídricos (Schvaleva et al 2006 ), mas isso não foi observado neste estudo, 

possivelmente os estômatos das mudas com menor capacidade de campo se 

fecham com mais cedo que as com maior capacidade de campo.  
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Figura 6. (A) Fotossíntese máxima (Amax), (B) condutância estomática (gs), (C) transpiração (E), e 
(D) respiração no escuro (Rd) em mudas de (Garcinia brasiliensis) submetidas a diferentes regimes 
hídricos no solo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo-CC) ao final do período experimental 
(90 dias). Não houve diferença significativa entre os tratamentos para todas as variáveis descritas 
nesta Figura.  As barras indicam a média de sete plantas.  A linha vertical acima da barra indica 
desvio padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 1 do apêndice.   

   

 Nas taxas de respiração (Rd) não houve diferença estatística e entre os 

tratamentos hídricos, foi observada uma média geral de (0,27 µmol m-2 s-1) para os 

quatro tratamentos hídricos. A relação entre fotossíntese e respiração são 

processos básicos para absorção de carbono. A respiração é necessária para 

produzir energia metabólica requerida pelos processos de crescimento da planta, 
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de manutenção das atividades celulares (Lambers et al. 1998; Marenco e Lopes 

2009). 

 A condutância estomática (gs) apresentou média de (0,13 mol m-2 s-1  ) entre 

os quatro tratamentos hídricos e  transpiração apresentou uma média de (1,6 mmol 

m2 s-1) a baixa disponibilidade de água não afetou a capacidade de transpiração 

dessas plantas, mostrando uma capacidade de manter suas condições de 

transpirações em níveis adequados paras as plantas.  

 

6.3 Eficiência no uso da água  

  Os resultados para a eficiência no uso da água estão descritos na 

Figura 7. As mudas em menor capacidade de apresentaram maior eficiência no uso 

da água (EUA p ≤ 0,001). Considerando que o fechamento estomático inibe a 

perda de água e consequentemente diminui as concentrações de CO2 intercelular.   

 

Figura 7. (A) Eficiência no uso da água (EUA=A/E) em mudas de (Garcinia brasiliensis) em função 
da percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – CC) ao 
final do período experimental (90 dias). Os símbolos indicam a média de sete plantas. A linha 
vertical em cada símbolo indica erro padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 1 do 
apêndice.   

 

 Valores semelhantes de EUA foram encontrados por Junior (2009) e Souza 

(2013) avaliando espécies da florestal da Amazônia, podemos concluir que 

espécies estudadas são eficientes no uso da água quando submetidas deficiência 

hídrica maximizando o ganho de carbono por molécula de água liberada para a 

atmosfera. A eficiência intrínseca no uso da água (EIUA) não apresentou diferença 

estatística, sendo e média geral de 65,66 µmol mol-1.  
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6.4 Curvas de A/RFA 

 A Figura 8 mostra as curvas de fotossíntese em resposta aos níveis de 

radiação fotossinteticamente ativa (A x RFA), comparando os quatro tratamentos 

em diferentes regimes hídricos o ponto de saturação entre os tratamentos foram 

semelhantes. Não houve diferença estatística (p ≤ 0,05) entre os tratamentos 

hídricos quanto aos efeitos da intensidade luminosa sobre a taxa fotossintética, 

observou-se que as respostas foram semelhantes entre os tratamentos. Depois 

que o ponto de saturação por luz é atingido, a carboxilação fica limitada com isso a 

fotossíntese passa a ser limitada pela concentração de CO2, refletindo a 

incapacidade das enzimas envolvidas no metabolismo do carbono de manter o 

ritmo para fixar CO2 (Taiz e Zeiger 2013). A utilização da luz pelas plantas via 

fotossíntese é descrita, quantitativamente, pelas curvas de resposta à luz. 
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Figura 8. Curva de resposta da fotossíntese à radiação fotossinteticamente ativa (RFA) de mudas 
de (Garcinia brasiliensis) submetidas a diferentes regimes hídricos no solo ao final do período 
experimental (90 dias). (A- 100%CC), (B-75%CC), (C-50%CC) e (D-25%CC). As linhas representam 
o ajuste dos dados utilizando equação de regressão não linear de Von Bertalanffy 
(Fotossíntese=a+b(1-exp-k*RFA). Cada símbolo (○) representa a média de sete plantas. A linha 
vertical indica erro padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 1 do apêndice.   
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 Na Figura 9 estão as curvas de fotossíntese líquida em resposta à 

concentração de CO2 intercelular (A/Ci). As taxas máximas de fotossíntese 

saturada por CO2 (Apot) não apresentaram diferenças estatística entre os 

tratamentos hídricos, com média de (14,0 µmol m-2 s-1) indicando que não houve 

influencia dos regimes hídricos na concentração de CO2 intercelular. 
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 Figura 9.  Curva de resposta da fotossíntese líquida (A) à concentração de CO2 intercelular (Ci) em 

mudas de (Garcinia brasiliensis) submetidas a diferentes regimes hídricos no solo ao final do 

período experimental (90 dias). (A)T1-100%CC, (B)T2-75%CC, (C)T3-50%CC e (D)T4-25%CC. As 

linhas sólidas representam os dados ajustados por equação não linear Α = Apot[1 - (1-y/Apot)(1-Ci/k)]. 

Cada símbolo (○) representa a média de 7 plantas e a linha  vertical em cada símbolo indica o  

desvios padrão (n=7).  

 

 Os valores da taxa máxima de carboxilação da Rubisco Vcmax e da taxa de 

transporte de elétrons Jmax em mudas de (Garcinia brasiliensis) submetidas a 

diferentes regimes hídricos estão representados na Figura 10. Ambos não 

apresentaram diferença estatística (p ≤ 0,05) para os diferentes tratamentos 

hídricos.  A velocidade de carboxilação da Rubisco (Vcmax) variou de 40,5 μmol m-2 

s-1 em (100%CC) a 34,2 μmol m-2 s-1 (25%CC Figura 10A). Já os valores de Jmax 

apresentou  média geral de 68,62μmol m-2 s-1 (Figura 10B). 
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Figura 10.  Taxa máxima de carboxilação da Rubisco (Vcmax) e (B) taxa de transporte de elétrons 

(Jmax) em mudas de (Garcinia brasiliensis) submetidas a diferentes regimes hídricos no solo ao final 

do período experimental (90 dias). T1-100%CC, T2-75%CC, T3-50%CC e T4-25%CC. A barras 

indicam a média de sete plantas. A linha vertical em cada barra indica o desvio padrão (n=7). 

Valores de F e p estão descritos na Tabela 1 do Apêndice. 

 

 

 O Vcmax apresentou uma média de 31,6 ressaltando-se que não houve 

diferença estatística entre os tratamentos (p > 0,05).  

 

 

6.5 Fluorescência da clorofila e pigmentos cloroplastídicos 

 Os valores do rendimento quântico máximo do fotossistema II (Fv/Fm) em 

mudas de (G. brasiliensis) submetidas a quatro tratamentos de regime hídrico 

estão descritos na Figura 11. Houve efeito significativo e (p ≤ 0,05) dos diferentes 

regimes hídricos.  

 Apesar da diferença estatística entre os tratamentos houve pouca variação 

entre os valores de Fv/Fm entre os tratamentos, valores médios de 0,75 e 0,85. 

Uma queda nesta desses valores reflete danos nos centros de reação do PSII por 

estresse (Baker 1993). Segundo Bolhàr-Nordenkampf et al (1989) essa relação tem 

sido utilizada frequentemente para detectar alterações no sistema fotossintético 

causada por estresses ambientais e bióticos como o estresse hídrico. 
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Figura 11. Rendimento quântico máximo do FSII (Fv/Fm) em mudas de (Garcinia brasiliensis) em 

função da percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – 

CC) ao final do período experimental (90 dias). Cada símbolo representa a média de 7 plantas e a 

linha  vertical em cada símbolo indica o  erro  padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 

1 do Apêndice. 

 

 Valores semelhantes foram encontrados por (Wittman 2007), estudando G. 

brasiliensis em tratamentos de inundação artificial e simulação de seca, em todos 

os tratamentos a razão Fv/Fm apresentou valores próximos a 0,8 mostrando que a 

espécie possui uma plasticidade fenotípica em se aclimatar a ambientes 

estressantes. Manter elevadas razões Fv/Fm sob estresse hídrico pode ser um 

indicativo de eficiência no uso da radiação pelo aparelho fotossintético e na 

assimilação de carbono (Tester e Bacic 2005). 

 As medições da fluorescência da clorofila a têm sido uma importante 

ferramenta, permite a análise qualitativa e quantitativa da absorção e 

aproveitamento da energia luminosa pelo fotossistema II e possíveis relações com 

a capacidade fotossintética (Mouget e Tremblin 2002). Essa técnica é 

frequentemente utilizada para avaliar a eficiência fotoquímica e o estado fisiológico 

gerais das plantas (Baker e Rosenqvist 2004). A partir da fluorescência da clorofila 

a, pode ser obter o rendimento quântico (Fv/Fm) do fotossistema II (PSII).A 

deficiência hídrica também pode limitar a eficiência fotoquímica da planta, 

contribuindo para uma redução da fotossíntese (Krause e Weis 1991). Não houve 

diferença estatística na dissipação não fotoquímica (NPQ), rendimento quântico 
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efetivo (ФFSII) e taxa de transporte de elétrons (ETR), as médias estão descritas 

na tabela 1 do apêndice.  

 A eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II é definida pela relação 

Fv/Fm. Em que, Fv denota a fluorescência variável e Fm a fluorescência máxima, 

Fv=(Fm-F0)/Fm), sendo F0 a fluorescência mínima da folha adaptada ao escuro ( 

Marenco et al. 2014).O rendimento quântico efetivo do fotossistema II (ФFSII) 

representa a eficiência de captura da excitação pelos centros de reação abertos do 

PSII (Schreiber et al. 1994) usado para calcular a taxa de transporte de elétrons 

(ETR), nesse experimento ambos não apresentaram diferença estatística entre os 

tratamentos. 

 As concentrações de pigmentos cloroplastídicos de clorofila a, b e 

carotenoides de mudas de Garcinia brasiliensis submetidos a quatro tratamentos 

de regimes hídricos não diferiram significativa entre os tratamentos, com média 

geral de 140, 81 µmol  m-2 para carotenoides; 367,7 µmol  m-2 para clorofila a; 136,9 

µmol  m-2 para clorofila b, mesmo com os diferentes tratamentos de capacidade as 

concentrações  de pigmentos cloroplastídicos se mantiveram estáveis, os valores 

de SPAD não deferiram entre os tratamentos hídricos com média geral de 63,5.  

 

6.6 Determinação dos carboidratos e Prolina  

  

  Os teores de açucares solúveis totais e amido em mudas de (Garcinia 

brasiliensis) submetidas a diferentes tratamentos de regime hídrico estão descritos 

na figura 12. Houve diferença significativa (p ≤ 0.05) entre os tratamentos, os 

maiores níveis de carboidratos e amido foram encontrados no tratamento com 

baixa disponibilidade de água (25% da capacidade de campo). Os teores de 

carboidratos como açúcares solúveis totais (AST) e amido aumentaram função do 

déficit hídrico, foi observado um acumulo de 64% em (AST) e 65% em amido no 

tratamento com maior déficit hídrico. A disponibilidade de reservas é considerada 

uma estratégia fisiológica para a retomada do crescimento após eventos 

estressantes (Smith e Stitt 2007). 
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Figura 12. Teores de açucares solúveis totais (AST) (A) e amido (B), em mudas de (Garcinia 

brasiliensis) em função da percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da 

capacidade de campo – CC) ao final do período experimental (90 dias).  Cada símbolo  representa a 

média de 7 plantas e a linha  vertical em cada símbolo indica o  erro padrão (n=7). Valores de F 

estão descritos na Tabela 1 do Apêndice. 

  

 

 O teor de açúcar e amido foi superior no tratamento de baixa disponibilidade 

hídrica pode indicar uma baixa taxa de translocação de carboidratos solúveis 

causados pela restrição hídrica, esta hipótese é corente com o fato das plantas sob 

maior restrição hídrica também terem tido menor altura, como mostrado na Figura 

14.  

Valores semelhantes foram encontrados por Vilela 2012, estudando mudas de 

fruteiras em regime hídrico severo. Podem se adaptar ao estresse hídrico por 

ajuste osmótico, possibilitando a turgescência celular mesmo com baixo potencial 

hídrico foliar. O acúmulo de alguns compostos como açúcares, aminoácidos são 

um dos os principais constituintes de osmorregulação em folhas expandidas de 

muitas espécies, sendo importante diante de eventos de estresses ambientais 

(Morgan 1984) como observado nesse experimento o tratamento com menor 

disponibilidade de água foi o que apresentou maior reserva de carboidratos.  

Os níveis de prolina encontrados apresentaram diferença significativa entre os 

tratamentos (Figura 12), a redução de água para 25% da capacidade de campo 

promoveu um leve incremento indicando um aumento no nível de estresse nesse 

tratamento. A prolina tem sido associada com a tolerância das plantas a essa 

condição desfavorável, podendo representar um mecanismo regulador da perda de 

água (Fumis e Pedras 2002). A produção mais elevada desse aminoácido tem 
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origem genética e plantas mais sensíveis ao déficit hídrico podem acumular mais 

prolina (Pimentel 2004). 
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Figura 13. Teor de prolina [(µmol g-1 (matéria fresca)] em mudas de (Garcinia brasiliensis) em 

função da percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – 

CC) ao final do período experimental (90 dias).  Cada símbolo  representa a média de 7 plantas e a 

linha  vertical em cada símbolo indica o  erro  padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 

1 do Apêndice. 

  

 Alguns trabalhos relacionam a função protetora da prolina na adaptação das 

células sob estresse hídrico, ainda existem dúvidas se o acúmulo desse composto 

nos tecidos das plantas proporciona vantagem adaptativa ou simplesmente é uma 

consequência da indução de outros estresses (Hare e Cress 1997).  
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6.7 Numero de folhas, altura,  diâmetro do caule e parte aérea /raiz 

 Os valores de Altura do caule (Figura 14 A), número de folhas (Figura 14 B), 

Diâmetro do caule, (Figura C) e Relação raiz parte aérea (Figura D) em mudas de 

(Garcinia brasiliensis) submetidas a diferentes tratamentos de regime hídrico ao 

final do período experimental de 90 dias apresentaram diferença significativa (p ≤ 

0,05). 
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Figura 14. Altura do caule (A), Número de folhas (B), Diâmetro do caule, (c), Relação raiz parte 

aérea em mudas de (Garcinia brasiliensis) em função da percentagem da capacidade de campo 

(100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – CC) ao final do período experimental (90 dias).  

Cada símbolo  representa a média de sete plantas e a linha  vertical em cada símbolo indica o  erro 

padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 1 do Apêndice. 

 

 A taxa de crescimento em altura apresentou diferença estática significativa 

(p ≤ 0,05) para os diferentes tratamentos de regimes hídrico, notadamente maior 

em mudas com maior capacidade de campo, a deficiência hídrica no tratamento 

com menor capacidade de campo reduziu em 26% o crescimento em relação ao 

com maior capacidade de campo. O numero de folhas apresentou diferença 

estatística entre os tratamentos hídricos, no tratamento com baixa disponibilidade 
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de água (25% da capacidade de campo) houve uma redução de 31% no numero 

de folhas em relação ao tratamento com maior disponibilidade de água, o mesmo 

foi observado para o diâmetro do caule (p = 0,01), foi observado neste estudo que 

a baixa disponibilidade de água promoveu uma redução significativa na taxa de 

crescimento em altura, numero de folhas e diâmetro do caule, reduzindo o numero 

de folhas a planta evita a transpiração e consequentemente uma maior perda de 

água evitando um estresse severo levando a planta atingir o ponto de murcha 

permanente, quanto maior a deficiência hídrica, maior era a inibição da expansão 

foliar. 

 A relação parte aérea/raiz é uma correlação de desenvolvimento, 

expressando o fato de que o crescimento radicular pode afetar o da parte aérea e 

vice-versa (Goss 1973). Resultados semelhantes foram encontrados por (Cabral et 

al. 2004; Vilela 2012,) estudando fruteiras sob diferentes regimes hídricos, 

observaram a redução da parte área, em função do aumento da matéria seca da 

raiz, como encontrados nesse estudo. Podemos concluir que as mudas de Garcinia 

brasiliensis, aumentaram sua área radicular nos tratamentos sob déficit hídrico, 

com isso aumentando a área de absorção de água e nutrientes do solo, e 

reduzindo a parte aérea diminuindo a transpiração e consequentemente a perda de 

água. 

6.8 Área Foliar e Área foliar especifica.  

 A área foliar (Figura 15 A) neste experimento mostrou efeito significativo (p ≤ 

0.05), a média do tratamento controle (100%CC) de 1.2m2, 50% maior que o 

tratamento com maior deficiência hídrica (25%CC) que a média da área foliar foi de 

0,6m2. A área foliar é um importante fator da produção e determina o uso da água 

pelas plantas e seu potencial de produtividade é severamente inibido quando 

exposta a déficit hídrico (Fernández et al. 1996). Santiago et al. 2001.)   
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 Neste estudo podemos obsevar que as plantas com restrições hídricas 

apresentaram uma redução progressiva na área foliar, o estresse provocou uma 

redução da área foliar quando comparadas com as plantas em alta capacidade de 

campo.  
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Figura 15. Área foliar (A) e Área foliar especifica (B) em mudas de (Garcinia brasiliensis) em função 

da percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – CC) ao 

final do período experimental (90 dias). Cada símbolo representa a média de sete plantas e a linha  

vertical em cada símbolo indica o  erro padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 1 do 

Apêndice. 

   

 Os diferentes tratamentos de regimes hídricos influenciaram de forma 

significativa (p ≤ 0,05) a Área foliar especifica o tratamento com baixa 

disponibilidade de água reduziu em 75% sua área foliar especifica em comparação 

ao tratamento com maior disponibilidade de água.  

 

6.9 Matéria seca. 

 Os dados de massa seca das folhas, caule e raiz em mudas de (Garcinia 

brasiliensis) submetidas a diferentes tratamentos de regime hídrico ao final do 

período experimental (90 dias), estão descritos na Tabela 8.  A massa seca foliar 

(MSF) apresentou diferença estatística significativa (p ≤ 0,05) a massa seca 

caulinar (MSC) e radicular (MSR) não apresentou diferença significativa entre os 

tratamentos apresentando média de 4,7 (g) e 4,12(g) respectivamente, valores de p 

e F estão descritos na tabela 1 do apêndice.   
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Figura 16. Massa seca foliar (em gramas) em mudas de (Garcinia brasiliensis) em função da 

percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – CC) ao final 

do período experimental (90 dias). Cada símbolo representa a média de sete plantas e a linha 

vertical em cada símbolo indica o erro padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 1 do 

Apêndice.  

 

 A massa foliar diferiu entre os tratamentos (p = 0,04), houve aumento na 

alocação de biomassa para a raiz à medida que o estresse era mais severo, com 

consequente diminuição da matéria seca das folhas. Resultados semelhantes 

foram encontrados por De Oliveira et al. 2010 estudando o crescimento 

Azadirachta indica sob diferentes regimes hídricos.  
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6.10 Eficiência no uso da água na planta inteira e  consumo cumulativo de 

água.  

 

  A eficiência no uso da água da planta inteira apresentou diferença 

estatística significativa (p ≤ 0,05) entre os tratamentos hídricos para, assim com o 

consumo cumulativo de água.   
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Figura 17. A: Eficiência no uso da água da planta inteira,  EUAp (g (MST) g-1 (H20

 ); B:  Consumo 

cumulativo de água, CCA (g de água) em mudas de (Garcinia brasiliensis) em função da 

percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – CC) ao final 

do período experimental (90 dias). Cada símbolo representa a média de sete plantas e a linha 

vertical em cada símbolo indica o erro padrão (n=7). Valores de F estão descritos na Tabela 1 do 

Apêndice.  

 

 O tratamento de 50% da capacidade de campo (CC) apresentou uma 

eficiência média de 20% maior que o tratamento 100%CC, o tratamento (25%CC) 

apresentou uma eficiência de 42% em relação ao (100%CC). 

 Calculou-se a eficiência do uso da água da planta inteira (EUA) pela relação 

entre incremento em biomassa e o consumo cumulativo de água, quanto menor o 

incremento em biomassa, menor o consumo de água, consequentemente será 

maior a eficiência no consumo de água, conforme observado nesse experimento. 

Junior et al. 2008 avaliando o crescimento e consumo de água e eficiência da água 

em mamona submetidas a estresse hídrico encontrou dados semelhantes, uma 

maior eficiência de uso da água se deu no nível mais baixo de água disponível no 

solo. 
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EXPERIMENTO II - Determinação da fluorescência da clorofila a em mudas de 

Garcinia brasiliensis exposta a alta temperatura por curtos períodos em 

diferentes regimes hídricos.  

 

6.11 Fluorescência da clorofila a  

 Houve efeito dos tratamentos a alta temperatura sobre os valores do 

rendimento quântico máximo do fotossistema II (Fv/Fm) quando submetidas a 

temperatura de 38° C por três horas.   
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Figura 18. Rendimento quântico máximo do FSII (Fv/Fm) em mudas de (Garcinia brasiliensis) em 

função da percentagem da capacidade de campo (100, 75, 50 e 25% da capacidade de campo – 

CC) em duas temperaturas 27° C (A) e 38° (B). ANOVA: F = 145,0 (p= 0,000) para os tratamentos 

de temperatura e F = 1,81 (p = 0,16) para os tratamentos hídricos. Cada símbolo representa a 

média de cinco plantas e a linha vertical em cada símbolo indica o erro padrão (n=5).  

 

 O valores do rendimento quântico máximo do fotossistema II Fv/Fm nesse 

experimento não apresentaram efeito dos tratamentos hídricos, assim como 

interação entre o tratamento hídrico e a temperatura. Houve efeito na exposição a 

temperatura, indicando que o aparato fotoquímico estava comprometido em razão 

da exposição a alta temperatura. As mudas expostas a temperatura de 38°C, 

sofreram um decréscimo de 16% em relação à temperatura de 27°C, conforme 

observado na a figura 19. Valores semelhantes foram encontrados por (Crafts-

Brandner e Law, 2000; Wittmann, 2007). Valor abaixo de 0,5 pode ocorrer danos 

irreversíveis ao aparato fotossintético (Björkman e Demmig,1987). O (Fv/Fm) é 
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usado como indicador de estresses de abióticos incluindo estresse por calor (Baker 

e Rosenqvist 2004).  

 Igualmente ao Fv/Fm, o rendimento quântico efetivo do fotossistema II ФPSII 

não apresentou diferença estatística entre os tratamentos hídricos, e interação com 

alta temperatura, houve diferença estatística nos tratamentos de exposição a 

temperaturas elevadas, as mudas expostas a 38°C apresentaram valores médios 

de 0,16;  sendo 51% menores que o tratamento em 27°C 0,33. 

   A exposição da temperatura também limitou a taxa de transporte de elétrons 

(ETR), apresentando redução de 50% da temperatura de 38°C, que obteve uma 

média de 16,0 em relação à temperatura de 27°C que obteve média de 33,0. A 

dissipação não fotoquímica houve diferença apenas no tratamento com exposição 

a alta temperatura (p < 0,003), para o tratamento 50%CC (p < 0,001) para o 

tratamento 25%CC. A alta temperatura os complexos coletores de luz estavam 

associada aos fotossistema II reduzindo com isso os valores de NPQ e demais 

variáveis.  

 O aparato fotossintético é muito sensível à temperatura (Björkman et al. 

1980). Estresse por calor devido ao aumento da temperatura é um problema de 

produção em muitas áreas do mundo as temperaturas transitórias ou 

constantemente elevadas causam uma série de alterações morfo-anatômico, 

fisiológicas e bioquímicas nas plantas, que afetam o crescimento e 

desenvolvimento da planta e pode levar a uma redução drástica do rendimento 

foliar (Wahid et al. 2007). A fluorescência da clorofila a é potencialmente uma 

excelente ferramenta de nos estudos relacionados aos efeitos dos fatores do 

ambiente sobre o processo fisiológico em plantas, indicando comprometimento no 

processo fotossintético (Campostrini, 2008).   
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7. CONCLUSÃO  

 Com base nos resultados obtidos e considerando as condições do presente 

Estudo, concluir se que: 

 - A mudas de Garcinia brasiliensis submetidas a diferentes regimes hídricos 

apresentaram os menores valores de potencial hídrico quando submetidas à baixa 

disponibilidade de água 25% da capacidade de campo.  

 - Os diferentes regimes hídricos não influenciam nas trocas gasosas em 

mudas de Garcinia brasiliensis, que sob condições de estresse hídrico apresentou 

habilidade de se ajustar osmoticamente garantindo sua aclimatação e mantendo 

seus processos metabólicos.  

 - Houve influência dos diferentes regimes hídricos na diferença da produção 

de massa seca, altura do caule, número de folhas e, concluído que as mudas foram 

capazes de sobreviver muito bem em qualquer dos tratamentos impostos, 

mostrando alta plasticidade da espécie, podendo desenvolver estratégias de 

sobrevivência em ambientes com restrição de água. Os diferentes regimes hídricos 

influenciaram na área foliar e área foliar especifica. 

 - Na fluorescência da clorofila a, houve danos ao aparato fotossintético em 

relação aos tratamentos com estresse hídrico, os valores de Fv/Fm estão dentro dos 

valores considerados normais. No experimento II, sob alta temperatura as mudas 

conseguiram de aclimatar aos diferentes regimes hídricos, no entanto, quando 

submetidas à temperatura de 38° por um período de três horas ocorrem danos ao 

aparato fotossintético decrescendo seus valores de rendimento quântico máximo 

do fotossistema II, consequentemente as demais variáveis, ocasionando danos 

porem ainda reversíveis a planta.  
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9. APÊNDICES 

 

Tabela 1. Resultados das análises de variância da análise de regressão (variável em função do 

tratamento hídrico) mostrando grau de liberdade (gl), F (de Fisher), significância das variáveis (p) 

para Garcinia brasiliensis com tratamentos de regimes hídricos: 100, 75, 50 e 25% da capacidade 

de campo) no Experimento I. 

Variáveis analisadas 
grau de liberdade 

(tratamento/resíduo  
F p de significação 

Altura do caule 1/26 6.87 0.0145 

Açúcares solúveis totais 1/26 67.51 0,000 

Amido 1/26 38.78 0,000 

Diâmetro do caule 1/26 6.92 0.0142 

Numero de folhas 1/26 5.39 0.0284 

Área Foliar 1/26 8.89 0.0062 

Área Foliar especifica 1/26 7.36 0.0117 

Matéria seca Total 1/26 3.14 0.0883 

Razão Parte aérea/ raiz 1/26 4.29 0.0485 

Eficiência no uso da água da 
planta inteira 

1/26 5.26 0.0301 

Consumo cumulativo de água 1/26 5.19 0.0311 

Matéria seca foliar 1/26 4.26 0.0492 

Matéria seca caulinar 1/26 3.76 0.0635 

Matéria seca radicular 1/26 0.12 0.7369 

Incremento em biomassa 1/26 1.68 0.2063 

Prolina 1/26 5.02 0.0338 

Potencial hídrico foliar as  
06h00min 

1/26 16.42 0.0004 

Potencial hídrico foliar as  
12h00min 

1/26 83.71 0,000 
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Cont. Tabela 1. Resultados das análises de variância da análise de regressão (variável em 
função do tratamento hídrico) mostrando grau de liberdade (gl), F (de Fisher), significância 
das variáveis (p) para Garcinia brasiliensis com tratamentos de regimes hídricos: 100, 75, 50 
e 25% da capacidade de campo) no Experimento I. 
 

Apot - Fotossíntese potencial 1/26 2.66 0.1153 

Rd - Respiração foliar no escuro 1/26 0.6 0.4469 

Amax- Fotossíntese máxima 1/26 0.99 0.3287 

Ci- CO2 intercelular 1/26 1.06 0.3121 

gs- condutância estomática 1/26 0.61 0.4415 

E- Transpiração foliar 1/26 3.27 0.082 

EUA - Eficiência no uso da água 1/26 6.86 0.0145 

EUIA - Eficiência intrínseca no 
uso da água 

1/26 1.6 0.2167 

Vcmax -  Velocidade máxima de 
carboxilação da rubisco 

1/26 3.15 0.0875 

Jmax -  Taxa de transporte de 
eletrons 

1/26 2.08 0.1616 

Fv/Fm - Rendimento quântico 
máximo do FSII 

1/26 14.27 0.0008 

NPQ -  Dissipação não 
fotoquimica 

1/26 2.51 0.1252 

PSII - Rendimento quântico 
efetivo do fotossistema II 

1/26 3.07 0.0916 

ETR- Taxa de Transporte de 
Elétrons 

1/26 3.07 0.0916 

Carotenoides 1/26 0.16 0.6963 

Clorofila a 1/26 1.37 0.2529 

Clorofila B 1/26 0.13 0.7199 

Clorofila total  1/26 1.22 0.2788 

 

 

 

 

 

 

 


