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RESUMO 

Caracterização fisiológica de diferentes genótipos de arroz de terras altas 

 O experimento foi conduzido na Universidade de São Paulo, durante os anos de 

2011e 2012, em Piracicaba, estado de São Paulo. Foram utilizados dez genótipos 

contrastantes, sendo nove destinados ao cultivo em terras altas (dois modernos e sete 

tradicionais) e um ao sistema irrigado (moderno). Os genótipos foram cultivados em 

vasos e mantidos sem restrição hídrica dentro de casa de vegetação até a emissão da 

folha bandeira. Após a emissão da folha bandeira, oito vasos de cada genótipo contendo 

uma planta foram mantidos dentro de uma câmara de crescimento (fitotron) sob 

condições climáticas rigorosamente controladas durante oito dias. Nesse período, quatro 

vasos foram mantidos com estresse e quatro sem. Após cinco e seis dias, foram 

avaliadas as taxas de assimilação (A), condutância estomática (gs), concentração interna 

de CO2 (Ci), transpiração (E), eficiência de uso da água (EUA) e conteúdo hídrico foliar 

relativo (CHF). Após sete dias, foram realizadas as curvas de respostas à alteração da 

intensidade luminosa, onde foram determinados a A, gs, Ci, E e CHF. Após oito dias, 

foram realizadas as curvas de resposta à alteração de CO2, onde foram determinados a 

limitação estomática (Ls) e metabólica (Lm), condutância mesofílica (gm) e atividade da 

Rubisco (Vcmax e Jmax). Aos 5 e 6 dias, constatou-se que, na condição de menor 

disponibilidade hídrica, o genótipo moderno ‘BRS-Primavera’ apresentou os menores 

valores de A, gs, Ci, E e CHF, e o genótipo tradicional ‘Douradão’ os maiores valores. O 

Genótipo moderno ‘BRS-Cirrad’ também apresentou baixos valores para essas 

variáveis. Os demais genótipos apresentaram comportamento semelhante. Na condição 

de maior disponibilidade hídrica, os genótipos modernos (‘BRS-Cirrad’, ‘BRS-Curinga’ 

e ‘BRS-Primavera’) apresentaram os maiores valores de A, gs, Ci, E e CHF. Os 

genótipos tradicionais apresentaram comportamento semelhante entre si. Avaliando o 

mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade hídrica, observou-se que os 

genótipos modernos apresentaram grandes reduções de A, gs e E em relação aos 

tradicionais. Constatou-se que o ajuste da gs influenciou fortemente todas as variáveis 

observadas, e que a EUA não apresentou boa correlação com a taxa fotossintética. Nas 

curvas de luz, observou-se que os genótipos modernos apresentaram comportamento 

superior aos tradicionais na condição de maior disponibilidade hídrica e semelhante na 

menor condição, evidenciando forte efeito da gs sobre as taxas de A e E em todos 

genótipos. Nas curvas de CO2, foi observado que na condição de menor disponibilidade 

hídrica, os genótipos modernos apresentam Lm e Ls superiores e Vcmax, Jmax e gm 

similares aos tradicionais. Na condição de maior disponibilidade hídrica, os genótipos 

modernos (‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’) apresentaram maiores valores de Vcmax e 

Jmax e menores valores de Ls. Os genótipos modernos apresentam maior capacidade 

fotossintética na condição de maior disponibilidade hídrica, no entanto, quando 

submetidos à condição de menor disponibilidade apresentaram elevadas reduções em 

relação aos genótipos tradicionais. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa; Efeito fisiológico; Deficit hídrico 
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ABSTRACT 

Physiological characterization of different genotypes of upland rice 

 The experiment was carried out at University of São Paulo, during the years 

2011 and 2012, in Piracicaba, State of São Paulo. Ten contrasting genotypes were used, 

nine to be cultivated on uplands (two modern and seven traditional) and one (modern) 

for lowlands (irrigated area). The genotypes were grown in pots and kept without water 

restriction in the greenhouse until the issue of the flag leaf. After the flag leaf issuance, 

eight pots of each genotype containing one plant were kept inside of a growth chamber 

(phytotron) under strictly controlled climatic conditions during eight days. During this 

period, four pots were kept with water stress and four without. After five and six days, 

assimilation rate (A), stomatal conductance (gs), internal CO2 concentration (Ci), 

transpiration (E), water use efficiency (WUE) and relative leaf water content (RWC) 

were evaluated. After seven days, responsiveness curves according to light intensity 

changes were done, which A, gs, Ci, E and RWC were determined. After eight days, 

responsiveness curves according to CO2 changes were done, which stomatal (Ls) and 

metabolic limitation (Lm), mesophyll conductance (gm) and Rubisco activity (Vcmax and 

Jmax) were determined. After five and six days, it was found that, on condition of low 

water availability, the modern genotype ‘BRS-Primavera’ showed the lowest values of 

A, gs, Ci, E and CHF, and ‘Douradão’ (traditional genotype) the highest values. ‘BRS-

Cirrad’ (modern genotype) cultivar also showed low values for these variables. Other 

genotypes showed similar behavior. At condition of the greater water availability, 

‘BRS-Cirrad’, ‘BRS-Curinga’ and ‘BRS-Primavera’ (modern genotypes) showed the 

highest values for A, gs, Ci, E and CHF. The traditional genotypes behaved similarly to 

each other. Evaluating the same genotype under two water availability conditions, it was 

observed that modern genotypes showed large reductions of the A, gs, and E as 

compared to traditional. It was found that the adjustment of gs influenced strongly all 

observed variables, and the WUE did not show good correlation with photosynthetic 

rate. On the light curves, the modern genotypes presented superior performance than 

traditional under largest water availability and similar in lower water availability 

condition, showing strong effect of gs on rates of A and E in all genotypes. On the CO2 

curves, under lower water availability condition, it was observed that the modern 

genotypes presented superior values of Lm and Ls, and similar values of Vcmax, Jmax and 

gm when compared to traditional genotypes. Under higher water availability, the modern 

genotypes (‘BRS-Cirrad’ and ‘BRS-Curinga’) presented higher values of Vcmax and Jmax 

and lower values of Ls. The modern genotypes presented higher photosynthetic capacity 

under high water availability, however, when subjected to the condition of low water 

availability showed high reductions compared to traditional genotypes. 

 

Keywords: Oryza sativa; Physiological effect; Water deficit 
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1 INTRODUÇÃO 

 Atualmente, o consumo de arroz no Brasil tem crescido substancialmente, o que 

tem demandado aumento de produtividade e de áreas produtoras (LORENÇONI, 2009). 

Entretanto, a produção brasileira encontra-se concentrada na região sul, merecendo 

destaque o Estado do Rio Grande do Sul, o maior produtor nacional, onde o arroz é 

produzido essencialmente no sistema de várzeas irrigadas (inundação). 

 Na safra 2010-2011, este Estado produziu 8,9 milhões de toneladas da arroz em 

casca, em uma área plantada de 1,3 milhões de hectares, sendo responsável por mais de 

70% da produção nacional (IBGE, 2011). 

 Contudo, durante a ultima década, não ocorreram incrementos significativos de 

produtividade no Estado em questão, tornando-se necessário o aumento das áres de 

produção. No entanto, de acordo com Ferreira (2004), o aumento da área de produção 

do arroz irrigado no Estado do Rio Grande do Sul vem sendo limitado por restrições 

socioambientais, que visam garantir a disponibilidade de água nos centros urbanos 

(indústrias e domicílios) e restringir a contaminação dos recursos hídricos locais, onde o 

cultivo do arroz irrigado é a maior fonte poluidora (ANA, 2009). 

 Vale também ressaltar que a maior concentração da produção nesse local pode 

ocasionar sérios riscos de desabastecimento do cereal no mercado interno caso ocorram 

fatores climáticos adversos que limitem a produtividade local. 

 Diante deste contexto, surge a necessidade da melhoria e ampliação do sistema 

de produção de arroz de terras altas no Brasil. 

 O arroz de terras altas moderno, quando cultivado em lavouras bem conduzidas 

e em áreas favorecidas quanto à distribuição de chuvas, como no Centro-Norte do MT, 

pode alcançar produtividades superiores a 4 t.ha
-1

, enquanto que em nível experimental 

pode-se obter até 6 t.ha
-1

, no entanto, a média nacional de produtividade do arroz de 

terras altas é de apenas 1,8 t.ha
-1

 (PINHEIRO, 2003). Apesar dessa diferença de 

produtividade também poder ser atribuída às práticas culturais inadequadas, o principal 

fator limitante é a irregularidade na distribuição da precipitação pluvial, que ocasiona o 

surgimento de veranicos (CRUSCIOL et al., 1999). 

 Embora as regiões produtoras de arroz de terras altas apresentem grande 

variabilidade climática, o veranico é um fenômeno de frequente ocorrência na maioria 

delas. Esse fenômeno pode promover grandes decréscimos na produção de biomassa, 
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podendo causar até a perda total da lavoura (MACHADO; LAGÔA, 1994; STONE; 

PEREIRA, 1994; JODO, 1995; ARF et al., 2000; CRUSCIOL et al., 2003a,b). 

 Observa-se que, apesar do elevado potencial produtivo, os genótipos modernos 

de arroz de terras altas apresentam grandes reduções de produtividade quando 

submetidos a condições hídricas limitantes. Acredita-se que essas reduções de 

produtividade em decorrência dos veranicos possam estar relacionadas ao processo de 

melhoramento genético pelo qual esses materiais foram submetidos. 

 O propósito principal desses melhoramentos era o aumento de produtividade, de 

maneira que a avaliação e seleção dos materiais ocorreram sob condições hídricas 

favoráveis, contribuindo assim com a expressão do máximo potencial produtivo dos 

mesmos. Isso pode ter levado a seleção de materiais com maiores taxas de condutância 

estomática e consequentemente, maior fotossíntese foliar, como relatado por (JIANG et 

al., 2002; ZHANG; KOKUBUM, 2004; SASAKI; ISHII, 2004; KUSUMI et al., 2012). 

Assim, no caso das variedades cultivadas de arroz de terras altas modernas utilizadas no 

Brasil, parece provável que a baixa tolerância ao deficit hídrico também tenha sido 

selecionada. 

 A busca por cultivares de arroz mais adaptados à diferentes condições 

ambientais, por meio do melhoramento de plantas, é a estratégia mais promissora e 

eficiente para aliviar a insegurança alimentar causada pelas variações climáticas nas 

regiões produtoras (HEINEMANN et al., 2011). 

 No entanto, o processo de melhoramento e seleção dessas variedades cultivadas 

é complexo, pois a produtividade é o resultado de diversos processos fisiológicos 

envolvidos nos balanços de carbono e hídrico das culturas (TURNER; BEGG,1981).  

 Algumas investigações da fisiologia vegetal têm sido criticadas por não 

desempenharem papel prático na melhoria da produtividade das culturas. Essas críticas 

devem-se principalmente à falta de coordenação com programas de melhoramento 

relevantes (EL-SHARKAWY, 2006), à incapacidade de traduzir os resultados de suas 

investigações em ganhos de produtividade em campo e à falta de técnicas que possam 

ser aplicadas no melhoramento de plantas. 

 No entanto, as chances de sucesso de um programa de melhoramento são 

aumentadas se as respostas fisiológicas das plantas às variações dos fatores ambientais 

são conhecidas (YOSHIDA, 1975; GUPTA; O’ TOOLE, 1986), fornecendo assim, 

suporte aos melhoristas na identificação de características fisiológicas que permitam 
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melhor adaptação das plantas às condições de campo (CABUSLAY; ITO; ALEJAR, 

2002). 

 A deficiência hídrica afeta diversos processos fisiológicos, dentre os quais, os 

relacionados com as trocas gasosas (CO2 e H2O), que influenciam diretamente a 

produção biológica das culturas (MACHADO et al., 1996). 

 De maneira geral, quando as plantas encontram-se submetidas às condições de 

alta demanda evapotranspirativa e baixa disponibilidade hídrica, tornam-se dependentes 

da habilidade de abertura e fechamento do estômato para controlar a perda de água ao 

mesmo tempo em que capturam o CO2 para manter seu crescimento. Esse mecanismo 

de controle é conhecido como ajustamento estomático foliar, e representa a variação da 

taxa de difusão dos gases de H2O e CO2 através do poro estomático, podendo ser 

utilizado como indicador da deficiência hídrica (Mc DERMIT, 1990). 

 Modificações do ajustamento estomático foliar promovem alterações nas 

relações de trocas gasosas das plantas, ocasionando mudanças na eficiência de uso da 

água (EUA), que tem sido um índice fisiológico muito adotado no direcionamento dos 

programas de melhoramento que visam à obtenção de cultivares mais tolerantes à seca. 

Isso se deve principalmente a ideia de que a EUA esteja associada à resistência à seca e 

elevada produtividade sob estresse hídrico. No entanto, cultivares com maior EUA não 

resultam obrigatoriamente em maiores produtividades sob condições de deficit hídrico. 

 A priorização da seleção de plantas com maior EUA nos processos de 

melhoramento genético pode levar, muito provavelmente, às reduções de produtividade 

(BLUM, 2009). Um bom exemplo são algumas variedades cultivadas tradicionais de 

arroz de terras altas produzidas nas regiões de cerrados até 1980, que apesar de serem 

mais tolerantes à seca e possuir elevada EUA, apresentavam produtividades inferiores às 

das variedades cultivadas modernas (CERQUEIRA, 2009). 

 Portanto, quando se trata da obtenção de cultivares mais tolerantes ao deficit 

hídrico, deve-se priorizar a obtenção de mecanismos que permitam as plantas não só 

sobreviver ao período de seca, mas manter níveis desejáveis de produtividade ao final 

do cultivo (FUKAI; COOPER, 1995; TERRA, 2008). 

 De acordo com Yoshida (1975) e Murchie et al., (1999) muito do carbono 

armazenado nos grãos de arroz durante seu enchimento, originam-se a partir da 

assimilação de CO2 da folha bandeira. Dingkuhn et al., (1989) resalta que fatores que 
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venham a reduzir a taxa de assimilação de CO2 da folha bandeira durante esse período 

podem limitar potencialmente o rendimento de grãos da cultura. 

 Outras alterações em índices fisiológicos relacionados às trocas gasosas têm sido 

sugeridas como indicadores de tolerância à seca em plantas (NI; PALLARDY, 1991). 

Dingkuhn et al. (1989), Lafite et al. (2006) e Centrito et al. (2009) relatam diferenças 

entre genótipos de arroz quanto ao ajuste estomático em resposta ao decréscimo da 

disponibilidade hídrica. 

 Variações genotípicas das taxas de condutância estomática foliar, assimilação de 

CO2, concentração interna de CO2, transpiração e atividade do metabolismo 

fotossintético do arroz, têm sido relatadas na literatura (YOSHIDA, 1975; 

DINGKUHN, 1991; JODO, 1995; HIRAYAMA; WADA; NEMOTO, 2006; 

CENTRITO et al., 2009; ADACHI et al., 2011; KUSUMI et al., 2012; GU et al., 2012). 

Essa variabilidade genética pode ser utilizada pelos programas de melhoramento que 

visam à obtenção de variedades cultivadas mais adaptadas às condições de deficiência 

hídrica (MACHADO et al., 1996). 

 Uma boa estratégia para a consecução deste objetivo é a avaliação e 

identificação de possíveis variações fisiológicas existentes entre os genótipos 

desenvolvidos por programas de melhoramento (RANGEL; GUIMARÃES; RABELO, 

2011; RABELO et al., 2006) e as variedades tradicionais ou crioulas cultivados por 

agricultores de pequenas comunidades rurais (ADORIAN, 2010; AREIAS et al., 2006; 

TERRA, 2008), buscando assim características fisiológicas desejáveis que permitam 

melhor rendimento do arroz de terras altas sob condições de deficit hídrico. 

 Dessa maneira, a avaliação e comparação de genótipos tradicionais e modernos 

de arroz de terras altas pode auxiliar na identificação de respostas fisiológicas que 

estejam associadas à taxa de assimilação de CO2 sob condições de deficit hídrico, 

ampliando assim as chances de sucesso de programas de melhoramento. 

 Diante do exposto, foram levantadas as seguintes hipóteses: (i) os genótipos 

modernos de arroz de terras altas modernos apresentam maiores taxas de condutância 

estomática e assimilação de CO2 em relação aos genótipos tradicionais em condições de 

boa disponibilidade hídrica; (ii) os genótipos tradicionais de arroz de terras altas 

apresentam menores variações nas taxas de condutância estomática e assimilação de 

CO2 em relação aos genótipos modernos quando submetidos às condições hídricas 

contrastantes; e (iii) a determinação e quantificação das variáveis fisiológicas em 

diferentes genótipos de arroz pode auxiliar na identificação de respostas que melhor se 
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correlacionem com a taxa de assimilação de CO2 da folha bandeira sob condições de 

deficit hídrico. 

 Este trabalho tem por objetivo avaliar e comparar variáveis fisiológicas (taxa de 

assimilação líquida de CO2, condutância estomática foliar, concentração interna de CO2, 

taxa de transpiração, eficiência do uso da água, conteúdo hídrico foliar, atividade 

metabólica e limitação estomática e metabólica à assimilação) de diferentes genótipos 

de arroz submetidos a duas condições de disponibilidade hídrica do solo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Importância econômica e social da cultura do arroz 

 O arroz (Oryza sativa L.) é considerado o alimento mais importante para a 

segurança alimentar do mundo, pois além de fornecer um excelente balanceamento 

nutricional é uma cultura extremamente rústica, o que faz dela a espécie de maior 

potencial de aumento de produção para o combate da fome no mundo (BARATA, 

2005). 

 O arroz é o alimento básico da dieta da maior parte da população mundial, e o 

mais importante na maioria dos países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento, 

sendo que a sua cadeia produtiva é capaz de influenciar diretamente na renda, saúde, 

meio ambiente e no bem estar social dessas populações (LUZZARDI et al., 2005). O 

arroz é o terceiro cereal mais produzido no mundo, atrás apenas do trigo e do milho, 

constituindo o alimento básico de aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas no planeta 

(USDA, 2005). 

 A área plantada de arroz no mundo é de 156.688 milhões de hectares, com uma 

produção de 650,2 milhões de toneladas (ARROZ BRASILEIRO, 2009b). 

“Nenhuma outra atividade econômica alimenta tantas pessoas, 

sustenta tantas famílias, é tão crucial para o desenvolvimento 

de tantas nações e apresenta maior impacto sobre o nosso meio 

ambiente. A produção de arroz alimenta quase a metade do 

planeta todos os dias, fornece a maior parte da renda para 

milhões de habitações rurais pobres, pode derrubar governos e 

cobre 11% da terra agricultável do planeta" (CANTRELL, 

2002). 

 No Brasil, o arroz assume papel de destaque por constituir fonte importante de 

calorias e de proteínas na dieta alimentar da população (FORNASIERI FILHO; 

FORNASIERI, 2006). O Brasil está entre os dez principais produtores mundiais de 

arroz (EMBRAPA, 2005a,b,c), respondendo por aproximadamente, 1,8% da produção 

mundial e 52% da América do Sul (AZAMBUJA et al., 2004). Apesar de grande 

produtor o Brasil também se encontra entre os dez maiores importadores, absorvendo 
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cerca de 5% do volume das exportações mundiais, com um consumo médio entre 74 a 

76 kg por habitante ano, tomando-se por base o grão em casca (EMBRAPA, 2005a,b,c). 

 A lavoura orizícola tem grande importância econômica para o Brasil. O setor 

arrozeiro destaca-se como o terceiro maior em produção de grãos, atrás apenas da soja e 

do milho. No ano de 2000, a produção nacional de arroz gerou uma receita de R$ 3,34 

bilhões, que representou 6,7% do valor bruto da produção agrícola nacional (R$49,75 

bilhões), ficando atrás da soja, cana-de-açúcar, milho e café respectivamente 

(EMBRAPA, 2005a,b,c).  

 Nesse contexto, a rizicultura ocupa uma posição de destaque no agronegócio 

brasileiro (FERREIRA; VILAR, 2003). Para se ter uma ideia de sua importância, 

segundo dados de (ARROZ e PECUÁRIA, 2009), somente no Rio Grande do Sul, entre 

o período de 1999 a 2002, o setor orizícola movimentou a economia de 133 municípios, 

mobilizou 18 mil produtores, 300 indústrias, gerando 190 mil empregos diretos e 30 mil 

indiretos, representou 3% do PIB total do Estado, contribuindo com 20% do ICMS 

arrecadado nesse período. 

 Em escala nacional, no período de 2002 a 2006, a produção de arroz 

correspondeu, em média, a 6,25% da renda agrícola total, e em 2006, movimentou R$ 

4,3 bilhões em receita bruta, mobilizando cerca de 93.000 agricultores em todo o país 

(COSTA, 2008). 

 O crescimento acelerado da população mundial está aumentando a demanda do 

produto em proporções não compatíveis com o crescimento da produção, ou seja, a 

produção mundial de arroz não vem acompanhando o crescimento do consumo. Nos 

últimos anos, a produção mundial aumentou 1,09% ao ano, enquanto a população 

cresceu 1,32% e o consumo 1,27%, havendo grande preocupação em relação à 

estabilização da produção mundial (SANTOS; RABELO, 2004). 

 No Brasil vem ocorrendo processo semelhante, o consumo vem aumentando de 

forma superior ao aumento da demanda. O consumo brasileiro no ano agrícola de 

2009/2010 foi de aproximadamente 12,5 mil toneladas (PLANETA ARROZ, 2010), 

enquanto que a safra foi de 11.661 mil toneladas (IBGE, 2011). 

 De acordo com os dados da Conab (2009), o Brasil deve importar anualmente 

mais de um milhão de toneladas de arroz. A lacuna entre a produção e o consumo anual 

de arroz deverá ser suprida, principalmente pelo Uruguai e Argentina, que exportam 

arroz para o Brasil desde a década de 90, responsáveis por cerca de 85 a 90% das 

importações deste cereal (EMBRAPA, 2005a,b,c). 
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 A região Sul do Brasil (RS, SC e PR) é a principal produtora, cuja produção 

média representa cerca de 80% do total produzido no País. O Rio Grande do Sul é o 

maior produtor Nacional, respondendo por mais de 70% do arroz irrigado colhido no 

país (AZAMBUJA et al., 2004), e responsável por mais da metade da produção nacional 

do grão (EMBRAPA, 2005a,b,c). 

 No Rio Grande do Sul, a área cultivada com arroz nos últimos anos é de mais de 

um milhão de hectares e a produtividade média em torno de 6,11 t.ha
-1

 (IRGA, 2008). 

 Na safra 2010-2011, o Estado do Rio Grande do Sul produziu 8,9 milhões de 

toneladas da arroz em casca, em uma área plantada de 1,3 milhões de hectares, sendo 

responsável por mais de 70% da produção nacional (IBGE, 2011). 

2.2 Restrições ao cultivo do arroz irrigado no Rio Grande do Sul 

 Atualmente, devido às perspectivas de um possível desabastecimento de água 

potável em um futuro próximo, inúmeros apelos de setores organizados da sociedade 

têm ocorrido, exigindo um maior controle na gestão dos recursos hídricos nas atividades 

agrícolas. De acordo com Chaves e Oliveira (2004) aproximadamente 70% de toda a 

água potável do planeta, utilizada pelo homem, é destinada à irrigação e 40% dos 

alimentos são produzidos sob este sistema. 

 Atualmente, em muitos casos, não existe mais opção para ampliar ou até mesmo, 

continuar a prática da agricultura sob as condições atuais de irrigação (RDH, 2006a), 

principalmente considerando as questões relacionadas a impactos ambientais 

decorrentes do uso indiscriminado de defensivos agrícolas (KIJNE, 2006; LIU; 

LAFITTE; GUAN, 2004; RDH, 2006b). 

 Segundo dados de Ferreira (2004) em seu relatório: “O Estado Real das Águas 

no Brasil-2003-2004”, a contaminação das águas de rios, lagos e lagoas no Brasil 

aumentou cinco vezes nos últimos 10 anos. O relatório também menciona que a 

atividade agrícola é uma das que mais contribui para a contaminação dos recursos 

hídricos no estado do Rio Grande do Sul. A utilização de fertilizantes e defensivos nas 

lavouras de arroz irrigado desse Estado tem causado sérios impactos nos recursos 

hídricos, principalmente, considerando que a água utilizada na irrigação retorna aos 

mananciais sem nenhum tipo de tratamento. A orizicultura é uma fonte potencial de 

poluição e também de redução da disponibilidade hídrica no Estado do Rio Grande do 

Sul (ANA, 2009). 
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 Tornam-se cada dia mais evidente as imposições de barreiras ao uso da água nos 

sistemas de cultivo irrigado nas mais diversas localidades do planeta. A utilização dos 

recursos hídricos nas atividades agrícolas, localizados em regiões com considerável 

densidade demográfica e/ou próximos aos centros urbanos, está sofrendo reduções. Na 

Ásia, onde tradicionalmente o arroz é cultivado sob sistema de várzeas irrigadas 

(inundado), o aumento da população e a crescente urbanização têm gerado significativa 

redução da disponibilidade de água para irrigação (LAFITTE et al., 2006). 

 No Estado do Rio Grande do Sul existem problemas graves em relação à 

disponibilidade de água em algumas bacias hidrográficas, o que tem acarretado um 

processo de valorização dos recursos hídricos, mobilizando vários dos agentes 

envolvidos neste processo, levando a criação dos comitês das bacias hidrográficas, que 

são os responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos (ZAFARONI; 

TAVARES, 2009). 

 Atualmente, surge a necessidade de se priorizar a utilização da água para fins 

mais importantes, como o abastecimento dos centros urbanos, gerando uma redução 

gradativa da água disponível para a irrigação. Em virtude da grande necessidade e da 

baixa eficiência da irrigação nos sistemas por inundação, a disponibilidade de água para 

o cultivo do arroz tem sido fator limitante para sua expansão (TOESCHER et al., 1997). 

 A produção de arroz em várzeas requer, aproximadamente, 2000 litros de água 

para cada kg de grãos em casca produzido, situando-se entre as culturas mais exigentes 

em termos de consumo de recursos hídricos (EMBRAPA, 2005a,b,c). 

 A área cultivada com arroz no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 

950.000 hectares, consumindo cerca de 15 bilhões de m
3
 de água por safra (IRGA, 

2008). Somente na bacia hidrográfica do sistema Mirim-Mangueira, o cultivo do arroz 

irrigado é responsável por 99,8% do consumo da disponibilidade hídrica local (ANA, 

2009). 

 Outro importante fator a ser considerado é o risco de desabastecimento do cereal 

caso ocorram fatores climáticos adversos a uma produtividade satisfatória na região, 

uma vez que a região é responsável por mais da metade da produção do grão. Nos 

últimos anos, o surgimento dos fenômenos El Niño e o La Niña, juntamente com 

indícios de prováveis mudanças climáticas no planeta, evidencia a necessidade de se 

expandir o cultivo do grão em outras regiões do país, descentralizando a produção, 

diminuindo os riscos de um possível desabastecimento. A produção agrícola mundial 

deve cair mesmo com um pequeno incremento de 1ºC ou 2ºC na temperatura média 
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anual, e com variações de até 5ºC a produção de arroz e trigo poderia cair à metade em 

alguns países (FIORAVANTE, 2008). 

 Uma alternativa viável para se diminuir os riscos de desabastecimento do cereal 

é a expansão do cultivo de arroz para as Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do 

Brasil, onde o arroz é produzido no sistema de terras altas. 

“Vale ressaltar que o Brasil detém vantagem comparativa em 

relação aos outros países produtores de arroz, por ser o único em 

que o ecossistema de terras altas apresenta a mesma importância 

que o irrigado, permitindo ajustar melhor a área cultivada às 

alterações de demanda do produto” (PINHEIRO, 2002). 

2.3 O arroz de terras altas 

 No ecossistema de terras altas, o arroz é cultivado sem ou com irrigação por 

aspersão, enquanto no ecossistema de várzea, o cultivo ocorre com ou sem irrigação por 

inundação. Portanto, a denominação de arroz de terras altas deve-se basicamente ao fato 

de que nesse sistema de produção o cultivo não ocorre em solos hidromórficos (várzeas 

irrigadas), e não se utiliza de irrigação por inundação e/ou subirrigação (controlada ou 

não), comumente utilizada no sistema de várzeas irrigadas. Ao contrário do sistema de 

várzeas irrigadas, o arroz de terras altas é cultivado em solos de boa drenagem, 

topografia suave ondulada a moderada, que permite mecanização, sob condições 

climáticas favoráveis, como temperatura e pluviosidade e podendo ou não lançar mão 

da utilização de sistemas de irrigação suplementar, como pivô central, autopropelido e 

canhões de aspersão (ALVAREZ et al., 2006). 

 A cultura do arroz de terras altas apresenta algumas vantagens quanto ao cultivo 

quando comparada ao arroz irrigado. A produção do arroz de terras altas é uma 

alternativa mais rentável e eficiente que o cultivo do arroz de várzeas irrigadas 

(SPOHR, 2003). Esse sistema de produção apresenta melhor rentabilidade por ser 

menos exigente em insumos e nível tecnológico, tolerante a solos ácidos, apresentar 

menores custos de cultivo e maior eficiência de uso da água (PINHEIRO, 2003). 

 Devido a essas características, o arroz de sequeiro teve um destacado papel 

como cultura pioneira durante o processo de ocupação agrícola dos cerrados na região 

central do país, tendo seu pico no período de 1975 a 1985, onde que a cultura chegou a 

ocupar uma área superior a 4,5 milhões de hectares
 
(PINHEIRO, 2003). 
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 O sistema de exploração utilizado no período de ocupação dos cerrados 

caracterizava-se pelo baixo custo de produção, devido à baixa adoção das práticas 

recomendadas, incluindo semeaduras tardias. A significativa ocorrência de veranicos 

fazia com que a produtividade média da cultura fosse muito baixa, ao redor de 1 t.ha
-1 

(PINHEIRO, 2003). 

 A baixa tecnologia normalmente utilizada no sistema de produção de terras altas, 

aliada à deficiência hídrica e alta demanda por água (evapotranspiração) da cultura 

durante o ciclo de cultivo, reduzem a produtividade e podem causar até a perda total da 

lavoura (ARF et al., 2000). Esses períodos de estiagem durante o ciclo da cultura 

causam decréscimo na produção de massa de matéria seca total e na produtividade de 

grãos (STONE; PEREIRA, 1994; CRUSCIOL et al., 2003a,b). 

 A baixa produtividade ocasionada pelos veranicos, à dificuldade na abertura de 

novas áreas, o avanço da pecuária e o maior interesse pelo cultivo de outros grãos, 

acabaram por levar a uma diminuição da área plantada do arroz de terras altas na região 

central do país nas ultimas duas décadas. Apesar da expressiva redução da área 

cultivada (cerca de 50%), que hoje perfaz apenas 2,2 milhões de hectares, a produção 

manteve-se nos mesmos níveis das décadas de 70 e 80, devido às melhorias de práticas 

culturais adotadas que refletiu no aumento da produtividade para 2 t.ha
-1

 (PINHEIRO, 

2003). 

 Esse aumento da produtividade média é bastante animador; contudo, ainda está 

muito aquém do que é possível obter no sistema de terras altas. Em lavouras bem 

conduzidas, em áreas favorecidas quanto à distribuição de chuvas, como no Centro-

Norte do MT, pode-se alcançar mais de 4 t.ha
-1

, enquanto que em nível experimental, 

tem-se obtido até 6 t.ha
-1

 (PINHEIRO, 2003). 

 A abertura de novas fronteiras agrícolas continua sendo uma importante 

atribuição dada ao arroz de terras altas, que normalmente antecede a implantação de 

pastagens e grandes lavouras como soja e milho na região Centro-Oeste e Norte do país 

(CEPEA, 2002). Entretanto, nos últimos anos a abertura de novas áreas agrícolas nos 

cerrados vem sofrendo sérias restrições, devido principalmente ao não enquadramento 

de muitas propriedades rurais nas exigências dos órgãos ambientais para a liberação das 

licenças de desmatamentos das vegetações nativas. 

 Essas restrições acabaram forçando os produtores de arroz a aperfeiçoarem o 

sistema de produção de terras altas, onde o arroz começou a tomar lugar de destaque e 

importância dentro dos sistemas de produção de soja, milho e integração lavoura-
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pecuária, passando a ser cultura de cultivo contínuo, safrinha e de rotação. Os números 

apontam para a expansão da produção de arroz de terras altas no Brasil, devido à 

profissionalização do setor e ao desenvolvimento de tecnologias agrícolas apropriadas 

(MORAIS et al., 2005). 

 Atualmente tem ocorrido tendência contrária à ocorrida anteriormente, onde a 

utilização do arroz como componente de sistemas agrícolas vem ocorrendo de forma 

gradual, e especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte do país (REIS et al., 2008). 

 Atualmente cerca de 60% das áreas ocupadas com a orizicultura, no Brasil, 

localizam-se em terras altas (CRUSCIOL; SORATO; ARF, 2007). Na zona tropical 

brasileira, o cultivo de arroz de terras altas predomina em relação ao irrigado (MORAIS 

et al., 2005). 

 Além da boa produtividade nessas novas condições de cultivo, o arroz de terras 

altas também promove o melhor desempenho de outras culturas, como a soja e o milho, 

quando utilizado em rotação e/ou sucessão. Torna-se evidente a grande demanda atual 

para o uso do arroz de terras altas em plantio direto, sobretudo em regiões favorecidas 

com boa distribuição da precipitação pluvial ou sob pivô central, com perspectivas de 

altas produtividades tendo em vista a grande área usada atualmente com plantio direto 

de milho e soja, onde o arroz se apresenta como uma alternativa de rotação (REIS et al., 

2008). 

 Atualmente, tem-se observado o aumento do plantio em áreas comerciais, a 

melhoria da qualidade do grão e a consequente redução das diferenças entre o arroz 

irrigado e o de terras altas, assim como o incremento da produtividade deste, decorrente 

do desenvolvimento de novas variedades cultivadas (CEPEA, 2002). 

 Após longo período de declínio da produção de arroz de terras altas no Brasil, 

novos horizontes estão surgindo com o desenvolvimento de novas variedades cultivadas 

de arroz adaptadas ao cultivo em terras altas (SOARES et al., 2001). 

2.4 Deficiência hídrica 

 Em qualquer lugar onde as plantas cresçam e se desenvolvam, estão sujeitas à 

condições de múltiplas adversidades, conhecidas como estresse, que é um termo que 

pode ser definido como “desvio das condições ótimas para o seu crescimento, 

desenvolvimento e sobrevivência” (LARCHER, 2006). 
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 As diversas condições ambientais desfavoráveis ao bom desenvolvimento do 

arroz, dentre elas o deficit hídrico, causam perdas de produtividade em todos os 

continentes (HUANG; XIAO; XIONG, 2007; FISCHER et al., 2003). 

 A deficiência hídrica é um dos principais fatores de estresse ambiental que 

influenciam o crescimento das plantas e limitam a produtividade em áreas cultivadas 

(RABELLO et al., 2006; PIMENTEL, 2004; FLEXAS et al., 2006). 

 O deficit hídrico severo pode reduzir drasticamente o crescimento e o 

desenvolvimento da planta de arroz, causando grandes perdas de produtividade 

(TERRA, 2008, ARF et al., 2000), sendo considerado o maior fator limitante para a 

produção de arroz de terras altas, principalmente onde a disponibilidade de água 

depende das chuvas (RANGEL, 2008). 

 O estresse causado pela deficiência hídrica tem efeito em diversos processos 

bioquímicos, fisiológicos e morfológicos nas plantas (RANGEL, 2008). Sob condições 

de estresse ambiental, as plantas podem iniciar diversas mudanças moleculares, 

celulares e fisiológicas para responder e adaptar-se à tais condições (NOGUEIRA et al., 

1998; LARCHER, 2006). 

 A adaptação de plantas às variações ambientais, ou situações ambientais 

subótimas, envolve a utilização de diversos mecanismos de respostas a estresses 

múltiplos, que interagem de forma direta e indireta (TERRA, 2008). O estresse hídrico, 

comum no ecossistema de cerrados é resultado das constantes interações no sistema: 

“solo-planta-atmosfera” (TUONG; BOUMAN, 2003). 

 Essas interações induzem o surgimento de modificações morfológicas, 

fisiológicas e bioquímicas nas plantas que se encontram sob condições estressantes 

(EMBRAPA, 2005). 

 As respostas morfológicas, fisiológicas e moleculares das plantas submetidas ao 

estresse hídrico podem ser complexas, dependendo do genótipo, do estádio de 

desenvolvimento da planta, além da duração, severidade e natureza do estresse 

(TERRA, 2008). 

 Assim, torna-se de grande importância a identificação e a caracterização de 

genótipos, bem como estudos sobre a interação e sobreposição de mecanismos, tanto do 

ponto de vista fisiológico quanto bioquímico e molecular (LARCHER, 2006). 

 A elucidação destes mecanismos facilitará, por certo, o processo de geração de 

novos materiais genéticos, além de contribuir para o desenvolvimento de técnicas de 
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seleção capazes de reduzir o tempo e o trabalho para avaliação de fontes genéticas de 

tolerância a estresses abióticos de seca (TERRA, 2008). 

 De acordo com Chaves e Oliveira (2004), a sustentabilidade em sistemas de 

produção de arroz fundamenta-se basicamente na busca por alternativas biológicas ou 

biotecnológicas, as quais possibilitem a obtenção de indivíduos que apresentem melhor 

eficiência no uso dos recursos naturais. O conhecimento dos mecanismos genéticos 

envolvidos nas respostas ao estresse hídrico é importante, pois permite a identificação 

dos genes expressos nessas condições e a manipulação dessas informações para a 

obtenção de cultivares mais tolerantes às condições de deficit hídrico. 

 A elucidação dos mecanismos e interações adaptativas das plantas de arroz ao 

estresse hídrico é de fundamental importância no mapeamento das expressões gênicas, 

sobretudo na manipulação destas informações para obtenção de indivíduos tolerantes à 

seca (RANGEL, 2008). 

 A busca pela caracterização relacionada com tolerância à seca pode ser a via 

mais rápida para o melhor entendimento dos QTL (Quantitatives Trad Loci) específicos 

presentes no genoma dos indivíduos superiores, contribuindo com o melhor 

entendimento de genes ou regiões genômicas relacionados com mecanismos de 

tolerância à seca (XU et al., 2005). 

 No entanto, quando se trata do desenvolvimento de cultivares tolerantes, é 

importante também ter em mente que as respostas genéticas que ocorrem nas células em 

resposta ao estresse hídrico se refletem em mudanças em alguns aspectos fisiológicos da 

planta e que esses aspectos também precisam ser entendidos (RANGEL, 2008). 

 As plantas tendem a diminuir a perda de água pelo fechamento parcial dos 

estômatos, o que evita a redução do potencial da água na planta (Ψ) em condições de 

deficit hídrico (MACHADO et al., 2009). 

 A deficiência hídrica afeta vários processos fisiológicos, dentre os quais, os 

relacionados com as trocas gasosas (CO2 e vapor de água) são especialmente sensíveis, 

afetando diretamente a produção biológica e/ou econômica (MACHADO et al., 1996). 

 De maneira geral, a alteração da resistência difusiva ao vapor de água e CO2, 

devido ao ajustamento estomático induzido pela variação da disponibilidade hídrica no 

arroz, pode promover variações nas taxas de transpiração e captura de CO2 para o 

processo fotossintético, acarretando diminuição da fotossíntese foliar e aumento da 

fotorrespiração (SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007). 
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 A diminuição da disponibilidade de água para a planta reduz a fixação de 

carbono devido a redução da abertura estomática, reduzindo assim o seu crescimento 

(CHAVES; OLIVEIRA, 2004). 

 Dentre tais processos que controlam o crescimento, é de destaque os que 

ocorrem ao nível da folha, relacionados à captura do carbono e a perda de água pela 

planta (LARCHER, 2006). 

 O crescimento e a produtividade de uma planta dependem diretamente do 

dióxido de carbono líquido fixado (ZELITCH, 1982). O fechamento estomático induz a 

uma menor absorção de CO2, gerando efeitos negativos sobre a taxa fotossintética e, 

consequentemente, reflexos indesejáveis sobre o vigor e a altura da planta, fertilidade do 

grão de pólen e produtividade, dentre outros (BOTA; MEDRANO; FLEXAS, 2004). 

 Os efeitos deletérios da seca variam em consequência da sua intensidade, 

frequência e estádio de desenvolvimento das plantas, ou seja, os prejuízos causados pelo 

deficit hídrico dependem da demanda específica do arroz em cada estádio fenológico e 

da disponibilidade da água no solo (RANGEL, 2008). 

 Em trabalhos conduzidos sob condições controladas Stone et al. (1986) 

observaram que o estresse hídrico com duração de quatro dias, durante a fase 

reprodutiva, provocou redução de 60 a 87 % na produtividade. Nas fases iniciais do 

desenvolvimento, o estresse hídrico pode causar retardamento da floração, enquanto que 

na fase de diferenciação floral poderá aumentar o índice de esterilidade de espiguetas 

(WADE et al., 1999). 

2.5 Mecanismo de tolerância à seca 

 O conceito de tolerância à seca é bastante amplo, mas está sempre relacionado à 

capacidade da planta de produzir mesmo sob condições de estresse hídrico em alguma 

fase do seu ciclo de desenvolvimento (PRICE TOMOS; VIRK, 2002). A planta pode 

utilizar mecanismos fisiológicos e/ou anatômicos para evitar o efeito do estresse hídrico 

ou para recuperar-se rapidamente deste efeito (ZHENG et al., 2000; PRICE; TOMOS; 

VIRK, 2002). 

 Esses mecanismos desencadeiam uma série de reações fisiológicas de tolerância 

à seca, relacionadas ao uso moderado da água pela redução da área foliar e controle da 

perda de água pelas folhas, além da habilidade das raízes em explorar camadas mais 

profundas do solo (NGUYEN; BABU; BLUM, 1997). 
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 A caracterização do crescimento de raízes de variedades cultivadas de arroz 

mostraram que a variedade indiana semianã melhorada de terras altas “Bala” teve um 

desempenho muito bom sob condições de estresse hídrico, apesar de possuir um sistema 

radicular reduzido (PRICE; TOMOS; VIRK, 1997). Isso evidencia que os mecanismos 

relacionados ao controle da utilização da água pela parte aérea das plantas de arroz 

apresentam elevada efetividade no estabelecimento da tolerância ao estresse hídrico. 

 Dentre os mecanismos existentes de controle do uso da água da parte aérea das 

plantas de arroz, dois estão evidentemente relacionados com a tolerância à seca, um é o 

fechamento estomático e outro o enrolamento foliar, sendo que ambos atuam na redução 

da perda de água pela transpiração (DINGKUHN, 1999). 

 O enrolamento foliar também reduz a absorção de calor radiante e luz. Essas 

características também foram descritas por O'Toole e Cruz (1980) que encontrara 

relações similares entre o potencial hídrico foliar, o fechamento dos estômatos e o 

enrolamento das folhas em duas variedades diferentes de arroz. 

 No entanto, dos processos envolvidos na tolerância à seca, os relacionados às 

trocas gasosas (CO2 e vapor de água) são especialmente sensíveis, afetando diretamente 

a produção biológica e/ou econômica, em função da época de sua ocorrência (HSIAO, 

1972). 

 O controle estomático é uma importante propriedade fisiológica pela qual as 

plantas limitam a perda de água, ocasionando reduções na condutância estomática, 

diminuindo as trocas gasosas como forma de resposta a diversos fatores, incluindo o 

estresse hídrico (PAIVA et al., 2005). 

 O movimento estomático é o meio mais rápido que as plantas dispõem para 

ajustarem-se as variações ambientais que os órgãos fotossintéticos estão submetidos 

(PASSIOURA, 1982), respondendo rapidamente em resposta à alteração da umidade do 

ar ou do solo (TURNER; SCHUELZE; GOLLAN, 1985). 

 O decréscimo na disponibilidade de água no solo ocasiona queda no potencial da 

água nas folhas das plantas, levando à perda de turgescência e à redução da condutância 

estomática (SHALHEVET, 1983). 

 A redução da taxa de assimilação de CO2 durante o estresse hídrico deve-se à 

redução na disponibilidade de CO2 no interior da folha, causada pelo fechamento dos 

estômatos em resposta à redução da disponibilidade de água no solo (ROSA; 

DILLENBURG; FORSETH, 1991). 
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 O aumento da resistência à difusão do gás CO2 e vapor de água pode ocasionar a 

redução da taxa assimilação de CO2. De acordo com Gholz et al. (1990), a 

disponibilidade de água afeta o crescimento das plantas, por controlar a abertura dos 

estômatos e, consequentemente, a produção de fitomassa. Esse aumento da resistência 

ao fluxo de CO2 para o interior das folhas acaba afetando o acúmulo de fotoassimilados, 

podendo reduzir a produtividade (PAIVA et al.; 2005). 

 Dingkuhn et al. (1989) demonstraram que o fechamento estomático pode 

contribuir para uma maior EUA em arroz. Turner et al. (1986) mostraram que uma 

variedade de sequeiro (azucena) resistente à seca fecha seus estômatos sob valores de 

potencial hídrico menos negativos do que uma variedade de arroz irrigado (IR20) 

muitas vezes usada como padrão de susceptibilidade à seca em programas de 

melhoramento. 

 Garrity e O'Toole (1995) demonstraram a existência de diferenças significativas 

no resfriamento promovido pela transpiração entre variedades cultivadas de arroz por 

meio do uso de termometria infravermelho, e seus resultados sugerem diferenças no 

comportamento dos estômatos, independentemente do estado hídrico em que as plantas 

se encontravam. 

 Dingkuhn et al. (1991) observaram diferenças significativas quanto a EUA entre 

diferentes variedades cultivadas de arroz, mesmo quando as plantas se encontravam em 

solos levemente secos. Essas diferenças nas respostas fisiológicas de plantas de arroz 

quando submetidas à deficiência hídrica também foram observadas por (YOSHIDA, 

1975; JODO, 1995). 

 Isso evidencia que as respostas ao deficit hídrico podem ser genotípicas, ou seja, 

podem variar entre os genótipos de arroz existentes. Sendo assim, esta variabilidade 

genética pode ser utilizada nos programas de melhoramento que se objetivem 

desenvolver variedades cultivadas mais adaptadas às condições de deficiência hídrica 

(MACHADO et al., 1996, RANGEL, 2008). 

2.6 Estratégias para minimizar o efeito da deficiência hídrica no arroz de terras 

altas 

 Segundo Heinemann et al. (2011), uma estratégia promissora para minimizar os 

efeitos da seca sobre o crescimento e a produtividade do arroz de terras altas durante o 

período de produção seria a utilização de genótipos adaptados as diferentes condições 

ambientais existentes na região de produção do arroz de terras altas no cerrado. 
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 A busca por variedades cultivadas de arroz melhor adaptadas à condição de 

estresse hídrico, por meio do melhoramento de plantas também tem sido reconhecida 

como a estratégia mais promissora e eficiente para aliviar a insegurança alimentar 

causada pela seca e/ou escassez de água (HUANG; XIAO; XIONG, 2007; ZOU et al., 

2007). 

 De acordo com Wassmann et al. (2009), a identificação e a seleção de 

germoplasma de arroz com alta capacidade de produzir em ambientes limitados de água, 

tornaram-se características prioritárias para o melhoramento genético. 

 O lançamento de novas variedades cultivadas para plantio é o principal 

indicador da eficiência de um programa de melhoramento genético (RANGEL; 

GUIMARÃES; RABELO, 2011). No entanto, colocar em disponibilidade genótipos 

produtivos e com características de tolerância a estresses abióticos, especialmente 

quanto à deficiência hídrica, é um desafio contínuo para os programas de 

melhoramento, pois a seca é a maior fonte de instabilidade da produtividade de grãos 

em áreas sujeitas a tal condição (LAZAR; SALISBURY; WORRALL, 1995). 

 Para Nguyen et al. (1997), o maior desafio dos programas de melhoramento de 

arroz de terras altas é a promoção da estabilidade da produção sob condições de deficit 

hídrico. 

 Até o momento, pouco sucesso tem sido obtido na melhoria da resistência ao 

estresse, devido à maioria dos traços relativos à resistência ao estresse hídrico 

possuírem base genética complexa, controlada e influenciada pela expressão diferencial 

de uma rede de genes (SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007). 

 Apesar dos esforços realizados por pesquisadores de diferentes países, o 

desenvolvimento de variedades cultivadas de arroz de terras altas resistentes à seca 

ainda não tem sido bem sucedido. Isso se deve, basicamente, a grande diversidade de 

ambientes de cultivo desta cultura, das interações complexas entre genótipos e 

ambientes, da complexidade da base fisiológica para tolerância à seca e das dificuldades 

em se determinar os critérios apropriados para basear a criação de novos materiais 

(TERRA, 2008). Segundo o mesmo autor, o desenvolvimento de novos genótipos de 

arroz adaptados às condições edafoclimáticas estressantes não é tarefa fácil, uma vez 

que a seleção de alguns caracteres de importância agronômica pode influenciar em 

outros caracteres indesejáveis. 
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 No entanto, Venuprasad et al. (2007), avaliando a eficácia de uma seleção de 

populações de arroz de terras altas para maior produtividade sob condições de seca, 

resultante de cruzamentos entre genótipos de arroz irrigado e de terras altas, concluíram 

que em uma população derivada de genitores altamente tolerante à seca ocorreram 

ganhos de produtividade. 

 Kumar et al. (2008) também verificaram que o uso de doadores altamente 

tolerantes à seca como parentes em cruzamentos com variedades altamente produtivas 

mas susceptíveis ao estresse hídrico resultou em uma elevada frequência de genótipos 

combinando alto potencial produtivo com boa tolerância ao estresse hídrico. Sendo 

assim, a escolha dos genitores é muito importante para a obtenção de materiais de arroz 

produtivos e tolerantes à seca (ADORIAN, 2010). 

 A principal estratégia utilizada para a consecução deste objetivo consiste na 

avaliação de variedades cultivadas já existentes e criadas por programas de 

melhoramento (RANGEL; GUIMARÃES; RABELO, 2011) e de variedades cultivadas 

tradicionais ou crioulas, utilizados por agricultores de pequenas comunidades rurais 

(ADORIAN, 2010; FONSECA et al., 2004; RABELO, 2008; TERRA, 2008). Dessa 

maneira, a avaliação e a identificação de materiais com elevada tolerância à seca entre 

os materiais de terras altas já existentes podem ampliar a chance de sucesso de 

programas de melhoramento genético na busca de materiais superiores para serem 

utilizados nos cruzamentos. 

 Portanto, a avaliação e a identificação de materiais mais tolerantes à seca, entre 

os materiais existentes disponíveis, são ferramentas importantes que pode potencializar 

a obtenção de novos genótipos de terras altas mais tolerantes e produtivos. Sendo assim, 

torna-se evidente da importância da avaliação de variedades cultivadas (RANGEL; 

GUIMARÃES; RABELO, 2011) e tradicionais na identificação de mecanismos de 

tolerância (AREIAS et al., 2006). 

2.7 Melhoramento genético 

 O objetivo principal de um programa de melhoramento é a obtenção de 

variedades cultivadas mais produtivas e que contenham características específicas que 

possibilitem o seu cultivo, com sucesso, em determinados locais (RANGEL, 2008). O 

melhoramento genético é uma ferramenta muito importante para a obtenção de plantas 

mais tolerantes e mais produtivas sob condições restritivas, uma vez que os estresses 

abióticos podem reduzir significativamente a produtividade das lavouras e limitar os 
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locais onde espécies comercialmente importantes podem ser cultivadas (RABELO et al., 

2006). 

 Para atingir este objetivo, o processo de melhoramento utiliza-se da 

recombinação genética e posteriormente da seleção dos materiais superiores entre todos 

os obtidos. Por meio do cruzamento entre dois genótipos que contenham as 

características específicas de interesse, os alelos dentro de todos os locos são 

recombinados e uma progênie contendo grande número de indivíduos apresentando 

variação entre si é obtida, permitindo assim que aqueles que apresentarem o melhor 

desempenho em relação às características desejadas sejam selecionados (Mc COUCH, 

2004). 

 O melhoramento genético foi um dos principais responsáveis pelo aumento 

verificado na produtividade do arroz no Brasil até o início da década de 80. No entanto, 

a partir deste período os ganhos genéticos obtidos com a cultura foram pequenos, o que 

tem sido atribuído à baixa variabilidade existente entre as variedades cultivadas 

utilizadas no processo de cruzamentos (ABADIE et al., 2005). 

 A base genética das linhagens de um programa de melhoramento deve ser 

monitorada, pois linhagens aparentadas podem apresentar variabilidade restrita e alto 

fator de risco quanto à tolerância a estresses bióticos e abióticos (BRESEGHELLO; 

RANGEL; MORAIS, 1999). 

 Os programas de melhoramento geralmente utilizam as mesmas linhagens 

adaptadas como parentais nos processos de obtenção de novas variedades cultivadas, o 

que pode provocar um estreitamento da sua base genética, podendo diminuir os ganhos 

genéticos e torná-las susceptíveis a estresses bióticos e abióticos (RANGEL, 2008). 

 O processo de domesticação das espécies cultivadas e a própria seleção exercida 

nos programas de melhoramento promoveram a redução da base genética das linhagens 

e variedades cultivadas modernas (GUR; ZAMIR, 2004). 

 Durante a domesticação uma forte pressão de seleção foi exercida sobre poucas 

características que eram consideradas importantes para o cultivo, como, por exemplo, 

maior aderência dos grãos à panícula, hábito de crescimento compacto, perda da 

inibição de germinação, entre outros, o que provocou uma grande perda de variabilidade 

de alelos e reduziu a base genética das populações subsequentes (TANKSLEY; Mc 

COUCH, 1997). 
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 Contudo, o desenvolvimento de variedades cultivadas de arroz de terras altas 

mais tolerantes à seca ainda é uma das alternativas mais promissoras e de maiores 

chances de sucesso para o aumento da produtividade do arroz de terras altas sob 

condições de disponibilidade hídrica reduzida. Entretanto, esse é um processo 

trabalhoso e dependente, dentre outros fatores, da existência de variabilidade genética 

do arroz. A existência de variabilidade genética para as características de interesse 

aumenta as chances de serem encontrados genótipos superiores. Portanto, para que a 

seleção seja eficiente, a divergência entre os dois genótipos parentais deve ser a maior 

possível, aumentando assim as chances para que a recombinação seja maximizada 

(RANGEL, 2008). 

 Essa variabilidade genética pode ser utilizada nos programas de melhoramento 

que objetivam desenvolver variedades cultivadas mais adaptadas às condições de 

deficiência hídrica (MACHADO et al., 1996; RANGEL, 2008). 

 No desenvolvimento de variedades cultivadas, os melhoristas têm utilizado a 

variabilidade genética existente no germoplasma introduzido, naquele proveniente de 

expedições de coletas feitas em lavouras de pequenos agricultores do país e, 

principalmente, no germoplasma melhorado pelos programas internos de melhoramento 

genético (FONSECA et al., 2004). 

 Os diversos genótipos de arroz existentes apresentam diferenças significativas 

quanto a condutância estomática, eficiência do uso da água e outras respostas 

fisiológicas quando submetidos à deficiência hídrica (YOSHIDA, 1975; JODO, 1995; 

DINGKUHN et al., 1991; ZENG et al., 2007). 

 Ao analisarem características das trocas gasosas de 30 variedades crioulas de 

arroz de terras altas da região do Himalaia Central Indiano, Agnihotri et al. (2003) 

observaram a existência de grande variabilidade da taxa fotossintética, condutância 

estomática, EUA e uma série de parâmetros relacionados, concluindo ainda que, a 

elevada taxa fotossintética, condutância estomática e a EUA foram invariavelmente 

associados com as variedades de melhores produtividades. 

 Variedades tradicionais de arroz de terras altas, mesmo que apresentem baixa 

produtividade, não podem ser descartadas de um programa de melhoramento genético, 

pois podem possuir várias características desejáveis (ADORIAN, 2010). 

 Segundo Mc Couch (2004), a importância das variedades tradicionais (materiais 

utilizados durante longos períodos de tempo, geralmente por pequenos agricultores, e 

que passaram por um processo de seleção empírico) e das espécies silvestres como fonte 
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essencial de variabilidade para o melhoramento de plantas já é há muito tempo 

conhecida. 

 A diversidade de variedades tradicionais (landraces), crioulas e silvestres em 

arroz vem sendo estudada por diversos pesquisadores (CARGNIN et al., 2010; 

GUIMARÃES; STONE; NEVES, 2008). 

 Zeng et al. (2007) analisaram 692 acessos landraces por meio de descritores 

morfológicos e marcadores moleculares, concluindo que estes materiais possuem ampla 

diversidade genética com muitas características interessantes para uso em 

melhoramento genético. 

 Os genótipos tradicionais são resultado do processo de evolução dos primeiros 

genótipos que foram introduzidas pelos colonizadores. Esses genótipos devem conter o 

efeito de inúmeras oportunidades de variação genética, devido principalmente à 

misturas eventuais de sementes e cruzamentos naturais ocorridos (ADORIAN, 2010). 

 Evidencia-se assim a importância do uso de genótipos modernos lançados por 

programas de melhoramento (RANGEL, 2008), bem como de tradicionais cultivados 

em pequenas comunidades rurais, para a elucidação de mecanismos fisiológicos 

associados à tolerância à seca que possam ser utilizados nos programas de 

melhoramento (AREIAS et al., 2006). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 Para a determinação dos índices fisiológicos relacionados às trocas gasosas de 

diferentes genótipos de arroz de terras altas, um experimento foi instalado em casa de 

vegetação no Laboratório de Fisiologia de Plantas sob Condições de Estresse e 

Neurofisiologia de Plantas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ-USP). O experimento teve duração de sete meses, sendo conduzido entre o 

período de outubro de 2011 a maio de 2012. 

3.1 Descrição geral do experimento 

 O experimento foi realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” ESALQ-USP, em Piracicaba (coordenadas geográficas: 22º 43’ 31’’ de 

latitude sul, 47º 38’ 57’’ de longitude oeste, e altitude de 547 metros). 

 Foram utilizados dez genótipos contrastantes de arroz, mantidos em vasos e 

submetidos a duas condições de disponibilidade hídrica do solo (manutenção da 

umidade do solo próximo à capacidade de campo e manutenção da umidade do solo 

equivalente a uma tensão de 40 kPa). 

 Os genótipos utilizados contrastavam quanto à duração do ciclo, número de 

perfilhos, potencial produtivo, tipo de grão, arquitetura de planta e tipo de cultivo (arroz 

de terras altas e irrigado). 

 Dentre os genótipos utilizados, três são caracterizados como pertencentes ao 

grupo moderno, dos quais, dois são destinados ao cultivo em terras altas  

 (‘BRS-Primavera’ e ‘BRS-Curinga’) e um ao cultivo irrigado (‘BRS-Cirrad’). Os 

demais genótipos (sete) são todos caracterizados como pertencentes ao grupo tradicional 

(‘Três Meses Branco’, ‘Agulha Ligeiro’, ‘Batatais’, ‘Beira Campo’, ‘Bolinha’,  

 ‘De Morro’ e ‘Douradão’), sendo ambos destinados ao cultivo em terras altas. 

 O experimento foi dividido em duas fases, sendo que a primeira fase foi 

conduzida dentro de casa vegetação e, a segunda fase foi conduzida dentro de câmara de 

crescimento (fitotron). A primeira fase compreendeu todo o desenvolvimento vegetativo 

das plantas (Figura 1C), e a segunda fase compreendeu a fase inicial do 

desenvolvimento reprodutivo. Após completarem a primeira fase, as plantas foram 

retiradas da casa de vegetação e colocadas dentro da câmara de crescimento. 

 A casa de vegetação apresentava coberta plástica transparente com proteção UV 

(Figura 1A) e contava com dois sistemas de irrigação (microaspersão e nebulização) 
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independentes, instalados acima das bancadas onde as plantas eram mantidas (Figura 

1B). 

 

 

Figura 1 - (A) Vista externa da casa de vegetação utilizada na condução do experimento durante a 

primeira fase do experimento. (B) Sistemas de irrigação instalados acima dos vasos do 

experimento. (C) Vista das plantas atingindo o final do desenvolvimento vegetativo dentro da 

casa de vegetação. (D) Estação meteorológica portátil instalada dentro da casa de vegetação 

 

3.2 Dados meteorológicos 

 Durante o período em que os vasos foram mantidos dentro da casa de vegetação, 

os dados climatológicos foram monitorados e coletados a cada 15 minutos, utilizando-se 

uma estação meteorológica portátil, instalada a 1,8 metros de altura do solo próxima as 

bancadas onde os vasos se localizavam (Figura 1D). Foram coletados os valores 

máximos, mínimos e médios da temperatura do ar, umidade relativa do ar e radiação 

solar global incidente sobre as plantas (Figura 2). 

 

A B 

C D 
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Figura 2 - Dados horários das variáveis meteorológicas: (A) Temperatura do ar (Cº - máxima, mínima e 

média); (B) Umidade relativa do ar (% - máxima, mínima e média) e (C) Radiação solar global 

incidente (kW. m
-2

 - média) 

 

3.3 Semeadura e transplante 

 A semeadura foi realizada em bandejas plásticas (0,5 x 0,35 x 0,1 m), 

preenchidas com 15 kg de areia lavada (Figura 3A). Foram semeadas aproximadamente 

300 sementes de um mesmo genótipo por bandeja. As sementes foram distribuídas 

uniformemente sob o substrato e posteriormente cobertas com 3 kg de areia, perfazendo 

uma camada sobre as sementes de aproximadamente 2 cm. 

 Quando as plântulas apresentaram a segunda folha expandida, foi realizado o 

transplante de 3 mudas para os vasos definitivos (Figura 3B). Foram utilizados vasos 

com 4 litros de volume, que receberam 3,6 kg solo previamente homogeneizado e 

adubado. Quando as plantas apresentaram a quarta folha expandida, foi realizado o 

desbaste deixando-se apenas uma planta por vaso. 
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Figura 3 - (A) Bandejas contendo areia lavada após a semeadura; (B) Plântulas de arroz com a segunda 

folha expendida e vaso utilizado para o transplante 

 

3.4 Manejo da irrigação 

 A irrigação foi conduzida de maneira diferenciada em cada uma das fases do 

experimento. 

 Da semeadura até a emergência das plântulas de arroz, a irrigação foi realizada 

diariamente, por meio da aplicação de quantidade de água suficiente para manter a 

umidade do substrato das caixas em torno de 60% da sua capacidade de retenção. 

 A capacidade de retenção de água do substrato foi determinada a partir de 10 

amostras de (1 kg) da areia, que foram colocadas em funis contendo papel de filtro. 

Cada funil foi colocado sobre um recipiente volumétrico (béquer de 1000 ml) vazio. Em 

cada amostra foram adicionados 500 ml de água, e após ter cessado o escoamento o 

volume de água derramado no recipiente foi quantificado. Por meio de uma relação 

estabelecida entre a quantidade de água aplicada e escoada, determinou-se a quantidade 

referente a 60% da capacidade de retenção de água de cada amostra, de acordo com a 

equação: 

             (1) 

em que Cr é o valor médio do conteúdo de água correspondente a 60 % da capacidade 

de retenção das amostras de solo; A é o volume de água aplicada sobre a amostra  

 (500 mL) e B é o valor médio do volume de água coletada de cada amostra após o 

termino do escoamento. 

 Da emergência até as plântulas apresentarem a segunda folha expendida (fase de 

muda), foram realizadas irrigações diárias suficientes para manter o substrato saturado. 

A B 
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 Quando as plântulas atingiram segunda folha expandida, foi realizado o 

transplante das mudas para os vasos. Os vasos foram colocados sobre bancadas de metal 

(2,5 x 1,0 x 0,85 m) dispostas embaixo dos bicos de micro aspersão (Figura 2B). 

 Do transplante até as plantas emitirem todas as folhas bandeiras expandidas, 

foram realizados diariamente, por meio do sistema de irrigação (micro aspersão e 

nebulização), seis turnos de irrigação com duração de vinte minutos cada, perfazendo 

uma aplicação diária total de aproximadamente 30 mm de lâmina de água. Essa 

quantidade de água foi suficiente para manter a umidade do solo nos vasos sempre 

próximo à capacidade de campo. 

 Conforme as plantas emitiam as folhas bandeiras expandidas, as mesmas eram 

transferidas para uma bancada na qual permaneciam durante um dia. Os vasos que 

receberiam o tratamento com menor disponibilidade hídrica não receberam irrigação e 

os vasos que receberiam o tratamento com maior disponibilidade foram irrigados 

normalmente. Durante esse período, os vasos que receberiam a menor disponibilidade 

hídrica, tiveram a tensão de água do solo monitorada utilizando-se um tensiômetro, 

instalado a 10 cm de profundidade (Figura 4A). 

 Cada vaso recebeu um tensiômetro, que foi introduzido no solo dos vasos por 

meio de um buraco feito com auxílio de um cano de metal de diâmetro menor em 

relação ao tensiômetro, de maneira a permitir um maior contado do tensiômetro com o 

solo e evitar o surgimento de uma interface ar-água entre a pedra porosa do tensiômetro 

e o solo (Figura 4B). 

 A tensão da água do solo foi monitorada a cada 30 minutos com auxílio de um 

tensímetro digital (Bringer Pressure Gauge) até atingir 40 ± 2 kPa (Figura 4C). Após a 

tensão ser atingida, os tensiômetros foram retirados e os vasos pesados em balança 

digital (Figura 4D). 

 Cada vaso recebeu uma etiqueta com o valor de seu respectivo peso. Após a 

pesagem e etiquetagem os vasos de ambos os tratamentos foram colocados dentro de 

uma câmara de crescimento (Fitotron: modelo E15, Conviron, Winnipeg, Canadá) 

(Figura 4E), sob condições climáticas controladas (fotoperíodo de 12 horas, das 06:00 

às 18:00 h), intensidade luminosa de aproximadamente 500 µmol [quanta].m
-2

.s
-1

, 

umidade relativa do ar de 50% ± 3%, e temperatura do ar de 25ºC ± 1ºC) (Figura 4F). 

 



52 

 

 

Figura 4 - (A) Vasos de plantas (com e sem tensiômetros) antes da entrada no fitotron; (B) Tensiômetro 

em vaso durante secagem do solo; (C) Monitoramento da tensão de água no vaso; (D) Pesagem 
dos vasos durante determinação da quantidade de água a ser reposta para manutenção da 

umidade do solo; (E) Plantas de arroz dentro do fitotron durante avaliações; (F) Condições 

climáticas controladas dentro do fitotron 

 

 Os vasos foram mantidos dentro do fitotron por um período de 8 dias, sendo que 

os 5 primeiros dias foram para a aclimatação das plantas, e os 3 últimos para realização 

das avaliações. Durante esse período, os vasos com menor disponibilidade hídrica foram 

pesados 4 vezes ao dia, determinando-se a quantidade de água necessária para se 

reestabelecer seu peso ao valor especificado nas etiquetas. Os vasos com maior 

A B 

C D 

E F 
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disponibilidade também foram irrigados 4 vezes ao dia, no entanto, eram aplicadas 

quantidades de água suficientes para manter a umidade do solo próxima da capacidade 

de campo. 

 

3.5 Manejo da adubação 

 Entre a semeadura e o transplante das mudas, foram aplicadas doses de 90 mL 

solução nutritiva a cada dois dias. A solução nutritiva utilizada continha as seguintes 

concentrações dos fertilizantes: 615 mg.L
-1

 de (Ca(NO3)2; 208 mg.L
-1

 de KNO3;  

179 mg.L
-1

 de MKP; 176 mg de K2SO4; 444 mg.L
-1

 de MgSO4 e 50 mg.L
-1

 de 

Conmicros como fonte de micronutrientes. 

 Entre o transplante e a emissão das folhas bandeiras, foram realizadas várias 

adubações, sendo uma no plantio e outras por cobertura a cada dois dias. A adubação de 

plantio foi realizada no solo dos vasos antes do transplante de acordo com a análise 

química (Tabela 1). Foram aplicadas as doses de 6 g e 3 g dos fertilizantes 4-14-8 e 

Yoorin Master por vaso, correspondendo às doses de 1250 e 600 kg.ha
-1

, 

respectivamente. 

 A adubação de cobertura foi realizada a cada dois dias, onde foram aplicado 

doses de 90 ml da mesma solução nutritiva utilizada na adubação realizada entre a 

semeadura e o transplante das mudas. 

 

Tabela 1 - Análise química do solo utilizado nos vasos 

K Ca Mg Al H+Al SB CTC pH P S Cu B Fe Mn Zn V M.O. 

mmolc.dm
-
³ mg.dm

-3
 % g.dm

-
³ 

1,9 25 10 0 0 37,3 37,3 5,7 9 38 1,5 0,15 8 4,5 0,8 100 13 

 

3.6 Delineamento experimental 

 O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados com quatro 

repetições e 20 tratamentos arranjados em um esquema fatorial 10 x 2 (10 genótipos e 2 

condições de disponibilidade hídrica). Cada unidade experimental foi constituída por 

uma planta, realizando-se três leituras por planta. Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas entre si pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 
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3.7 Variáveis fisiológicas avaliadas 

3.7.1 Condutância estomática foliar 

 Avaliada por meio da determinação da taxa instantânea de difusão do CO2 (gs, 

µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) através do poro estomático. Foi realizada no terço central da folha 

bandeira do colmo principal aos 5 e 6 dias de aclimatação dentro do fitotron. 

 As leituras foram realizadas entre 9:00 e 11:00 horas da manhã, com auxílio de 

um analisador de gases por infravermelho (Infrared Gas Analyzer - IRGA, modelo  

LI-6400 da Li-Cor, Lincoln, NE, USA.) (Figura 4E). 

 O equipamento foi regulado para utilizar concentrações de 400 mol.mol
-1

 CO2 

no ar da referência utilizado na câmara de fotossíntese do IRGA. A densidade de fluxo 

de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA) utilizada foi de 1000  

µmol [quanta].m
-2

.s
-1

. O tempo mínimo de equilíbrio estabelecido para a realização das 

leituras foi de 5 minutos, quando o Coeficiente de Variação (CV) encontrava-se abaixo 

de 1% (CV < 1%). As leituras foram repetidas três vezes. 

3.7.2 Taxa de assimilação líquida de dióxido de carbono 

 Avaliada por meio da determinação instantânea da taxa de assimilação líquida 

de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) pela planta. Foi realizada com auxílio do IRGA 

seguindo as mesmas especificações utilizadas na determinação da condutância 

estomática foliar. 

3.7.3 Concentração interna de dióxido de carbono 

 Avaliada por meio da determinação instantânea da concentração interna de CO2 

(Ci, μmol.mol
-1

) dentro da câmara subestomática. Foi realizada com auxílio do IRGA 

seguindo as mesmas especificações utilizadas na determinação da condutância 

estomática foliar. 

3.7.4 Transpiração 

 Avaliada por meio da determinação instantânea da taxa de difusão de vapor de 

água (transpiração - E, mol [H2O].m
-2

.s
-1

) da câmara subestomática para o ambiente 

externo. Foi realizada com auxílio do IRGA seguindo as mesmas especificações 

utilizadas na determinação da condutância estomática foliar. 
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3.7.5 Eficiência de uso da água 

 A Eficiência de uso da Água (EUA; μmol [CO2].mmol [H2O]) foi determinada 

por meio da razão estabelecida entre as taxas instantâneas de assimilação líquida de 

CO2. (A) e transpiração (E) obtidos pelo IRGA utilizando-se a seguinte equação: 

    
 

 
 (2) 

em que EUA é a eficiência de uso da água intrínseca, E é a transpiração, e A é a 

assimilação líquida de CO2. 

3.7.6 Conteúdo hídrico foliar relativo 

 Determinação do percentual de água existente no mesófilo foliar em relação à 

sua capacidade máxima de acúmulo e foi calculado por meio de uma relação 

estabelecida entre as massas de matéria fresca (MMF), túrgida (MMT) e seca (MMS) de 

três pedaços de tecido foliar (± 1 g) retirados do terço médio das folhas bandeiras 

avaliadas. 

 A MMF foi obtida por meio da pesagem de cada pedaço de tecido em balança 

digital analítica. Cada pedaço foi cortado e imediatamente pesado, de maneira a evitar 

desidratação do tecido. Após a pesagem, cada pedaço de tecido foi acondicionado em 

recipientes plásticos fechados contendo 100 mL de água deionizada, onde ficaram 

embebidos por um período de 24 horas no escuro dentro de geladeira à temperatura de 

4ºC. 

 Após esse período, cada pedaço de tecido foi pesado para a determinação da sua 

MMT, sendo então levados para secagem em estufa de secagem com circulação forçada 

de ar a uma temperatura de 65ºC por um período de 72 horas para ser realizado a 

determinação de sua MMS. Os cálculos foram determinados de acordo com a seguinte 

equação: 

     
         

         
      (3) 

em que CHF é o conteúdo hídrico foliar relativo, MMF é o valor médio da massa de 

matéria fresca, MMT é o valor médio da massa de matéria túrgida e MMS é o valor 

médio da massa de matéria seca. 
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3.7.7 Curvas de respostas à alteração da concentração interna de dióxido de 

carbono 

 Correspondem à determinação instantânea das taxas de assimilação líquida de 

CO2 (A) em respostas a variações da concentração interna de CO2 (Ci). As avaliações 

foram realizadas com auxílio do IRGA aos 8 dias de aclimatação dentro do fitotron. As 

leituras foram realizadas no terço central da folha bandeira do colmo principal. As 

avaliações ocorreram entre às 09:00 e 16:00 horas. As concentrações de externas de 

CO2 utilizadas foram (400, 200, 100, 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800 e 1000  

µmol [CO2].mol
-1

) no ar da referência utilizado na câmara de fotossíntese do IRGA. 

 A densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA) utilizada foi 

de 1000 µmol [quanta].m
-2

.s
-1

. A primeira medida foi feita em 400 µmol [CO2].mol
-1

, 

diminuindo-se gradativamente a concentração de CO2 até atingir a concentração mínima 

de 50 µmol [CO2].mol
-1

. A partir desse ponto retornou-se para a concentração inicial 

(400 µmol CO2 mol
-1

) e em seguida aumentou-se gradativamente até atingir a 

concentração final de 1000 µmol [CO2].mol
-1

. O controle gradativo das concentrações 

de CO2 foi realizado utilizando-se um cilindro de 12 g de CO2 instalado no mixer de 

gases do equipamento. 

 O tempo mínimo de equilíbrio estabelecido em cada ponto da curva foi de 5 

minutos e as leituras eram realizadas quando coeficiente total de variação atingiu 

valores inferiores a 1% (CV < 1%). Os valores crescentes da curva obtidos entre as 

concentrações de 50 µmol [CO2].mol
-1

 e 1000 µmol [CO2].mol
-1

 foram submetidos ao 

aplicativo proposto por (SHARKEY, et al., 2007), onde a concentração interna (Ci) de 

CO2 foi transformada em concentração cloroplastídica (Cc) de CO2. Os valores gerados 

pelo aplicativo foram então ajustados às curvas de regressão sigmoidal gerada pelo 

programa Curve Expert 1.4. 

  
          

      
 (4) 

em que a, b, c e d são os parâmetros ajustados. 

 A partir das curvas de regressão, foram estimadas as seguintes variáveis: (i) 

Taxa de assimilação líquida de CO2 equivalente à uma concentração cloroplastídica 

(A/Cc) de 400 µmol [CO2].mol
-1

; (ii) Taxa de assimilação líquida de CO2 equivalente à 

uma concentração externa (A/Ca) de 400 µmol [CO2].mol
-1

; (iii) Taxa de assimilação 

máxima (Amax) equivalente à uma concentração externa de 1000 µmol [CO2].mol
-1

;  
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 (iv) Limitação estomática (Ls) à taxa de assimilação de CO2; e (v) Limitação 

metabólica (Lm) à taxa de assimilação de CO2. A partir dos valores estimados foram 

realizadas comparações entre os genótipos. 

3.7.8 Limitação estomática a taxa de assimilação de dióxido de carbono 

 A Limitação estomática a taxa de assimilação de CO2 (Ls; %) foi determinada 

por meio da seguinte equação: 

     
       

   

       (5) 

em que Ls é o valor da limitação estomática, ACc é o valor médio da taxa de assimilação 

de CO2 equivalente a uma concentração cloroplastídica de 400 µmol [CO2].mol
-1

, ACa é 

o valor médio da taxa de assimilação de CO2 equivalente a uma contração externa de 

400 µmol [CO2].mol
-1

. ACc representa a taxa de assimilação de CO2 onde não ocorre 

limitação estomática. 

3.7.9 Limitação metabólica à taxa de assimilação de dióxido de carbono 

 A limitação metabólica à taxa de assimilação de CO2 (Lm; %) foi determinada de 

maneira semelhante à Limitação estomática, utilizando-se a mesma equação, porém 

com variáveis diferenciadas: 

     
   

 
       (6) 

em que Lm é o valor da limitação metabólica, A é o valor médio da taxa de assimilação 

de CO2 de 3 plantas sem estresse, quando sua concentração cloroplastídica de CO2 

equivale a 400 μmol.mol
-1

. B é o valor médio da taxa de assimilação de 3 plantas com 

estresse, quando sua concentração cloroplastídica de CO2 equivale a 400 μmol.mol
-1

. 

3.7.10 Variáveis metabólicas 

 Foram determinadas a Velocidade máxima de carboxilação da Rubisco (Vcmax), 

Taxa máxima de regeneração da Rubisco afetada pelo transporte de elétrons (Jmax) e 

Condutância mesofílica de CO2 (gm). Os valores foram estimados pelo aplicativo 

proposto por (SHARKEY et al., 2007) a partir dos valores obtidos nas curvas de 

respostas à alteração da concentração interna de dióxido de carbono. 
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3.7.11 Curvas de respostas à alteração da quantidade de luz 

 Correspondem à determinação instantânea das taxas de assimilação líquida de 

CO2 (A), condutância estomática de CO2 (gs) e transpiração (E) em resposta a alteração 

da intensidade luminosa (DFFFA). As avaliações foram realizadas com auxílio do 

IRGA, aos 7 dias de aclimatação dentro do fitotron. As leituras foram realizadas no 

terço central da folha bandeira do colmo principal. As avaliações ocorreram entre às 

9:00 e 16:00 horas. 

 A concentração de CO2 utilizada foi de 400 μmol [CO2].mol
-1

. As leituras foram 

obtidas por meio da diminuição gradativa da radiação dentro da câmara de fotossíntese 

nas seguintes DFFFA: (1600; 1200; 800; 600; 400; 200; 100; 50 e 0  

μmol [quanta].m
-2

.s
-1

). O tempo mínimo de equilíbrio estabelecido em cada ponto da 

curva foi de 5 minutos e as leituras realizadas quando o coeficiente de variação atingia 

valor inferior a 1% (CV < 1%). 

 Foram avaliadas duas plantas de cada genótipo, e os valores obtidos de cada 

genótipo foram agrupados de acordo com o tipo (moderno e tradicional), formando uma 

curva para cada grupo. 

 Os dados de cada grupo foram submetidos ao programa Curve Expert 1.4, onde 

os valores observados foram ajustados à curva de regressão exponencial de terceiro 

grau: 

                 (7) 

em que a, b e c são os parâmetros ajustados. A partir das curvas geradas, foram 

realizadas comparações visuais entre os dois grupos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O resumo da análise de variância das variáveis: taxa de assimilação de CO2 (A), 

taxa de condutância estomática de CO2 (gs), concentração interna de CO2 (Ci), taxa de 

transpiração (E), eficiência de uso da água (EUA) e conteúdo hídrico foliar (CHF) 

realizadas aos 5 e 6 dias após aclimatação é apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resumo da análise da variância para as seguintes variáveis: Taxa de assimilação líquida de 

CO2 (A; μmol [CO2].m
-2

.s
-1

); Taxa de condutância estomática foliar de CO2 (gs; μmol 

[CO2].m
-2

.s
-1

); Concentração interna de CO2 (Ci; μmol [CO2].mol
-1

); Taxa de transpiração 

foliar (E; μmol [H2O].m
-2

.s
-1

); Eficiência de uso da água (EUA, μmol [CO2].mmol
-1

 [H2O]) e 

Conteúdo hídrico foliar relativo (CHF; %) dos genótipos de arroz em relação à condição 

hídrica 

Causa da variação GL 
Quadrado médio 

A(1)  gs
(1)

  Ci
(1)  E(1)  EUA(1)  CHF(2) 

Genótipo(G) 9 0,802** 0,015** 5,996** 0,542** 0,264** 0,001** 

Condição Hídrica 

(E) 
1 14,251** 0,209** 2,811** 4,619** 0,011ns 0,056** 

G x E 9 0,520** 0,023** 7,052** 0,512** 0,259** 0,001** 

Resíduo 217 0,061 0,001 0,404 0,021 0,020 0,001 

Média - 10,67 0,20 272,80 3,47 3,22 90,03 

CVexp (%) - 7,48 4,17 3,85 7,49 7,40 0,72 

ns
 valor não significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro, pelo teste F. * e ** valor significativo 

ao nível de 5% e 1% de probabilidade de erro, respectivamente pelo teste F. 
(1)

 dados transformados por 

(n+0,5)
0,5

 e 
(2)

 dados transformados por Log10 (n), respectivamente pelo teste de Hartley ao nível de 5% de 

probabilidade de erro. n = dado amostrado. GL = graus de liberdade, CV exp = coeficiente de variação 

experimental 
 

4.1 Taxa de assimilação de dióxido de carbono 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica observa-se que os genótipos 

tradicionais ‘Douradão’ e ‘Batatais’ apresentaram os maiores valores em relação aos 

demais, no entanto, diferiram significativamente apenas do ‘Agulha Ligeiro’ e  

 ‘BRS-Primavera’ (Tabela 3). Diferenças significativas da taxa de assimilação entre 

genótipos de arroz submetidos a condições hídricas limitantes também foram relatadas 

por (YOSHIDA, 1975; DINGKUHN et al., 1989; DINGKUHN, 1991; JODO, 1995; 

LAFITE et al., 2006; CENTRITTO et al., 2009). Embora constatadas diferenças, 

percebe-se que a variação entre os valores médios do ‘Douradão’ e ‘Batatais’ 

(superiores) e os valores médios do ‘Agulha Ligeiro’ e ‘BRS-Primavera’ (inferiores) 
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foram de apenas 28%. Os demais genótipos apresentaram valores de assimilação de 

CO2 semelhantes (Tabela 3). 

 De maneira geral, pode-se constatar que, sob condições de disponibilidade 

hídrica reduzida, ambos os genótipos apresentaram comportamento fotossintético 

semelhante. Similaridade de respostas quanto à taxa de assimilação em genótipos de 

arroz contrastantes sob condições hídricas limitantes foram relatadas por (TURNER et 

al., 1986; MACHADO et al., 1996). Os valores de assimilação de CO2 variaram entre 

6,8~10 μmol [CO2].m
-2

.s
-1

. Esses valores encontram-se dentro da variação observada 

por Centritto et al. (2009) ao avaliaram as trocas gasosas em 8 genótipos contrastantes 

de arroz (5 de terras altas e 3 de irrigado) submetidos à uma condição de défict hídrico 

moderado e severo. 

 

Tabela 3 - Valores médios da taxa de assimilação líquida de CO2 (A; μmol [CO2].m
-2

.s
-1

) dos genótipos de 

arroz em relação à condição hídrica 

Genótipo 
Condição hídrica 

40 kPa de tensão Próximo à capacidade de campo 

‘Três Meses Branco’ 9,37±2,0 ABb 11,40±0,6 CDEa 

‘Agulha Ligeiro’ 7,57±0,2 BCb 11,80±2,7 CDEa 

‘Batatais’ 9,94±1,7 Ab 11,31±0,6 DEa 

‘Beira Campo’ 9,68±1,9 ABa 10,70±3,0 CDa 

‘Bolinha’ 9,25±2,1 ABb 11,40±0,6 CDEa 

‘BRS-Cirrad’ 9,70±1,1 ABb 16,88±2,1 Aa 

‘BRS-Curinga’ 9,79±2,2 ABb 14,28±1,0 ABa 

‘De Morro’ 8,21±0,8 ABCb 9,83±1,8 Ea 

‘Douradão’ 10,04±1,0 Ab 12,82±1,1 BCa 

‘BRS-Primavera’ 6,80±1,4 Cb 12,62±1,8 BCDa 

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra maiúscula, e nas linhas, médias seguidas por mesma letra 

minúscula não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro 

 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica o genótipo moderno ‘BRS-Cirrad’ 

apresentou valores superiores em relação aos demais. Os genótipos ‘BRS-Curinga’ e 

‘BRS-Primavera’ também apresentaram elevadas taxas de assimilação em relação aos 

demais, exceto em relação ao Douradão. Os demais genótipos apresentaram valores 

semelhantes, não diferindo significativamente entre si (Tabela 3). 

 Observa-se que sob condições hídricas não limitantes, os genótipos modernos 

apresentam taxas fotossintéticas superiores aos tradicionais. De acordo com Yoshida 
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(1975) e Murchie et al. (1999) a maior parte do carbono armazenado nos grãos de arroz 

são originados na fase de enchimento de grão pela assimilação de CO2 da folha 

bandeira.Tal fato ajuda a explicar porque as variedades cultivadas modernas, quando 

cultivados sob condições de boa disponibilidade hídrica, apresentam produtividades 

superiores aos tradicionais (CEPEA, 2002; PINHEIRO, 2003). 

 Os valores de assimilação de ambos os genótipos variaram aproximadamente de 

9,83~16,88 μmol [CO2].m
-2

.s
-1

 (Tabela 3). Esses valores encontram-se abaixo dos 

descritos para outros genótipos de arroz irrigado e de sequeiro avaliados sob condições 

hídricas não limitantes (TURNER et al., 1986; MACHADO; LAGÔA 1994; 

MACHADO et al., 1996; FALQUETO, 2007; MORADI; SMAIL, 2007). No entanto, 

Centrito et al. (2009) encontrou valores semelhantes ao avaliar o comportamento de 8 

genótipos de arroz contrastantes (terras altas e irrigados) mantidos sob condições de boa 

disponibilidade hídrica. 

 Em genótipos de arroz de terras altas e irrigado cultivados no Brasil, Machado e 

Lagôa (1994) e Machado et al. (1996) encontraram valores de até 27  

μmol [CO2].m
-2

.s
-1

. No entanto, embora essa inferioridade possa estar relacionada a 

variações genéticas, parece mais provável que fatores ambientais tenham sido 

determinantes nas taxas de assimilação inferiores em relações aos valores descritos por 

(MACHADO; LAGÔA, 1994; MACHADO et al., 1996). Uma possível causa para 

ocorrência desses menores valores, parece estar relacionada com as condições 

controladas de luz (400~500 μmol [quanta].m
-2

.s
-1

)
 
de temperatura (25ºC) utilizadas 

dentro do fitotron. Lorençoni et al. (2010), ao avalair o desempenho de simulações do 

crescimento e desenvolvimento de plantas de arroz do genótipo de terras altas  

 (‘BRS-Primavera’) menciona que temperaturas na faixa de 28~32ºC são ideais para o 

crescimento e desenvolvimento do arroz de terras altas. Machado e Lagoa (1994) e 

Machado et al., (1996) relatam que a intensidade lúminica necessária para atingir o 

ponto de saturação em arroz variaram entre 800~1200 μmol [quanta].m
-2

.s
-1

. Observa-se 

assim que tanto a temperatura quanto a intensidade de luz utilizadas neste experimento 

podem ter limitado os valores de assimilação de CO2 em ambos os genótipos, o que 

poderia invalidar os valores obtidos, impossibilitando a comparação entre os mesmos. 

 No entanto, de acordo com Hubbart et al. (2007), parece provavél que as 

variedades cultivadas modernas apresentam ampla adaptação a varições da 

disponibilidade de luz, podendo apresentar capacidade fotossintética superior aos 
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tradicionais mesmo sob diferentes condições de disponibilidade de luz. Evidências 

semelhantes também são descritas por Falqueto et al. (2007) que ao compararem a taxa 

fotossintética de dois genótipos de arroz irrigado com potenciais produtivos 

contrastantes (alto e baixo), perceberam que a diferença de produtividade entre os 

genótipos parece ter sido determinada em princípio por diferenças na eficiência com a 

qual a energia luminosa foi absorvida e convertida em carboidratos. Tal fato ajuda a 

explicar os maiores valores de assimilação apresentadados pelos genótipos modernos 

em relação aos tradicionais, mesmo sob condições de baixas disponibilidade de luz. 

 Evidencia-se assim que, independente da intensidade de radiação, as maiores 

taxas de assimilação apresentadas pelos genótipos modernos (‘BRS-Cirrad’,  

 ‘BRS-Curinga’ e ‘BRS-Primavera’) foram determinadas em princípio por sua maior 

capacidade fotossintética em relação aos demais. Outros estudos também tem 

considerado a melhoria da capacidade produtiva de uma variedade cultivada em 

consequência do aumento da taxa fotossintética (KURODA; KUMURA, 1990; JIANG 

et al., 2002; ZHANG; KOKUBUM, 2004). 

 De acordo com Sasaki e Ishii (2004), ao avaliarem 32 genótipos de arroz 

melhorados geneticamente entre os anos de 1882-1976 cultivados no Japão, observaram 

correlação significativamente positiva entre a taxa fotossintética e o ano de liberação da 

variedade cultivada, indicando que as variedades cultivadas modernas apresentam 

desempenho fotossintético superior as tradicionais. 

 Ao se comparar o mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica observa-se que todos os genótipos apresentaram reduções da taxa de assimilação 

de CO2, exceto para o ‘Beira Campo’ (Tabela 3). Reduções da assimilação de CO2 sob 

diminuição da disponibilidade hídrica tem sido amplamente relatada em arroz por 

diversos autores (TURNER, et al., 1986, KONDO et al., 2000) e outras culturas 

(WONG; COWAN; FARQUHAR, 1979; TURNER; BEGG, 1981; FARQRHAR; 

SARKEY, 1982). Embora constatadas reduções significativas nos genótipos, percebe-se 

que os genótipos modernos apresentaram os maiores percentuais de redução da taxa de 

assimilação de CO2 em relação aos tradicionais. 

 A redução média dos genótipos modernos foi de aproximadamente 40,8%, sendo 

muito superior a apresentada pelos tradicionais, que foi de apenas 18,8%. Percebe-se 

que, apesar das maiores taxas de assimilação sob condições de boa disponibilidade 

hídrica, os genótipos modernos apresentam elevadas reduções fotossintéticas quando 

submetidos à condições de menor disponibilidade hídrica. Esse comportamento indica a 
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maior susceptibilidade dos genótipos modernos ao deficit hídrico em relação aos 

demais. Levando-se em conta que a taxa fotossintética da folha bandeira é a principal 

determinante da produtividade em arroz (MURCHIE et al, 1999), e que os fatores que 

reduzem a taxa de fotossíntese da folha bandeira durante este período podem limitar a 

produção de grãos (DINGKUHN et al., 1989), torna-se claro porque apesar do maior 

potencial produtivo, as variedades cultivadas modernas de arroz de terras altas podem 

apresentam elevados decréscimos de produtividade quando submetidas a condições de 

deficit hídrico (CRUSCIOL et al., 1999; ARF et al., 2000; CRUSCIOL et al., 2003a,b). 

 Esse comportamento parece estar relacionado com o processo de melhoramento 

pelo qual os genótipos modernos foram submetidos. O objetivo principal dos programas 

de melhoramento que deram origem aos genótipos modernos de arroz de terras altas 

atualmente utilizados foi a obtenção de materiais com elevado potencial produtivo, 

sendo realizados sob condições hídricas não limitantes, de maneira a favorecer a 

expressão de todo potencial produtivo dos genótipos avaliados. No entanto, em contra 

partida, observa-se que os genótipos modernos apresentam elevadas reduções de 

produtividade sob condições hídricas limitantes, ou seja, são pouco tolerantes ao deficit 

hídrico. 

 No caso dos genótipos tradicionais, o processo de seleção empírico foi realizado 

baseando-se na escolha dos materiais mais adaptados as condições locais de cultivo. 

Levando-se em conta que os veranicos são fenômenos de ocorrência frequente em quase 

todas as regiões produtoras de arroz de terras altas, não é de se estranhar que os 

materiais tradicionalmente selecionados apresentem menor potencial produtivo mesmo 

sob condições de boa disponibilidade hídrica, e maior tolerância ao estresse hídrico 

(menores reduções de produtividade) quando submetidos a condições de deficit hídrico. 

 Contudo, essas são hipóteses que precisam de uma verificação mais 

aprofundada. Destaca-se que, entender como a fotossíntese foliar foi alterada pelo 

melhoramento genético pode auxiliar na busca de maneiras de melhorar o desempenho 

fotossintético da cultura sob condições de deficit hídrico. 

4.2 Taxa de condutância estomática de dióxido de carbono 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica, observa-se que o genótipo 

tradicional ‘Douradão’ apresentou a maior taxa de condutância estomática de CO2 (gs), 

diferindo significativamente do genótipo tradicional ‘Agulha Ligeiro’ e dos modernos 

‘BRS-Primavera’ e ‘BRS-Cirrad’, que apresentaram os menores valores (Tabela 4). 
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Variações genotípicas da condutância estomática em arroz sob condições hídricas 

limitantes também são descritas por (DINGKUHN et al., 1989; DINGKUHN, 1991; 

LAFITE et al., 2006; CENTRITTO et al., 2009). Os demais genótipos apresentaram 

comportamento semelhante, não diferindo entre si (Tabela 4). 

 O maior valor do genótipo ‘Douradão’ está em conformidade com a taxa de 

assimilação, que também foi superior aos demais (Tabela 3). Tal comportamento 

demonstra a efetividade da condutância estomática sobre sua taxa de assimilação. 

Segundo Wong et al. (1979), as variações da taxa de assimilação sob condições de 

deficit hídrico são resultantes do ajustamento da condutância estomática induzido pelo 

estresse hídrico. Outros trabalhos tem demonstrado correlações positivas entre 

assimilação e condutância estomática de arroz sob condições de deficit hídrico 

(CHAVES, 1991; MACHADO; LAGÔA, 1994; MACHADO et al., 1996; 

CENTRITTO et al., 2009; HIRASAWA et al., 2010). Tal comportamento está em 

conformidade com a forte correlação positiva obtida entre a taxa de assimilação de CO2 

e a condutância estomática foliar de ambos os genótipos para as duas condições de 

disponibilidad hídrica (Figura 5). 

 O maior valor de condutância estomática apresentado pelo genótipo 

‘Douradão’evidência sua maior tolerância ao estresse hídrico em relação aos demais. De 

acordo com Epamig, a variedade cultivada ‘Douradão’ apresenta elevada resistência à 

seca, sendo capaz de manter bons índices de produtividade em relação às demais 

variedades de arroz de terras altas cultivadas no mesmo período, mesmo sob condições 

de menor disponibilidade hídrica. Já nos genótipos modernos ‘BRS-Primavera’ e ‘ 

BRS-Cirrad’, as menores condutâncias podem indicar a maior susceptibilidade ao 

deficit hídrico. 

 Os valores da condutância de ambos genótipos, variaram entre 0,09~0,2  

μmol [CO2].m
-2

.s
-1

. Esses valores se encontram abaixo dos descritos por (MACHADO; 

LAGÔA, 1994; MACHADO et., 1996; CENTRITTO et al., 2009). Tal fato pode estar 

relacionado as nenores condições de luminosidade impostas dentro do fitotron, o que 

pode ter levado as plantas a fotoaclimatação, acarretando reduções na condutância 

estomática e taxa de assimilação. 

 Hubbart et al. (2007) mencionam que plantas de arroz cultivados sob 

irradiâncias de 300 μmol [quanta].m
-2

.s
-1

 apresentam menores taxas de fotossíntese 

máxima (Amax) em comparações a plantas cultivadas sob irradiância de  
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1500 μmol [quanta].m
-2

.s
-1

. Fotoaclimatação em arroz tem sido descritas em condições 

de campo (MURCHIE et al., 2002) e de laboratório (MURCHIE et al., 2005). 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica os genótipos modernos  

 ‘BRS-Curinga’, ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Primavera’ apresentaram valores superiores aos 

demais, sendo que o ‘BRS-Curinga’ e o ‘BRS-Cirrad’ foram significativamente 

superiores aos tradicionais. Diferenças significativas de condutância estomática entre 

variedades de arroz mantidas sob condições hídricas não limitantes também são 

relatadas por (OHSUMI et al., 2007, 2008). Os genótipos tradicionais apresentaram 

valores semelhantes, não diferindo significativamente entre si (Tabela 4). As variações 

da condutância estomática observadas em todos os genótipos estão de acordo com a 

taxa de assimilação de CO2 (Tabela 4). 

 Observa-se que a condutância estomática exerce forte efeito sobre a taxa de 

assimilação independente da condição de disponibilidade hídrica (Figura 5). 

Correlações positivas entre taxa de assimilação e condutância estomática sob condições 

hídricas não limitantes têm sido relatadas em arroz por (TURNER, et al., 1986, 

KONDO et al., 2004) e outras culturas (WONG; COWAN; FARQUHAR, 1979; 

TURNER; BEGG, 1981; FARQRHAR; SARKEY, 1982). 

 

Tabela 4 - Valores médios da taxa de condutância estomática foliar de CO2 (gs; μmol [CO2].m
-2

.s
-1

) dos 

genótipos de arroz em relação à condição hídrica 

Genótipo 
Condição hídrica 

40 kPa de tensão Próximo à capacidade de campo 

‘Três Meses Branco’ 0,14±0,04 ABCDb 0,26±0,05 CDa 

‘Agulha Ligeiro’ 0,12±0,01 BCDa 0,16±0,05 EFa 

‘Batatais’ 0,17±0,03 ABCa 0,17±0,02 EFa 

‘Beira Campo’ 0,17±0,02 ABCa 0,19±0,05 DEFa 

‘Bolinha’ 0,18±0,02 ABb 0,23±0,05 CDEa 

‘BRS-Cirrad’ 0,10±0,02 CDb 0,38±0,07 ABa 

‘BRS-Curinga’ 0,16±0,03 ABCb 0,41±0,10 Aa 

‘De Morro’ 0,15±0,01 ABCDa 0,14±0,02 Fa 

‘Douradão’ 0,20±0,05 Ab 0,27±0,12 CDa 

‘BRS-Primavera’ 0,09±0,01 Db 0,31±0,16 BCa 

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra maiúscula, e nas linhas, médias seguidas por mesma letra 

minúscula não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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 Tal comportamento ajuda explicar a maior capacidade produtiva dos genótipos 

modernos em relação aos tradicionais. Segundo Taylaram et al. (2011), a alta 

capacidade de produção do genótipo de arroz irrigado Tanakari é devido à sua elevada 

condutância estomática. 

 Kusumi et al. (2012), ao comparar trocas gasosas de uma planta de arroz 

mutante, que não apresenta fechamento estomático sob alta concentração interna de 

CO2, com uma planta de arroz selvagem (com fechamento estomático), concluíram que 

sob condições bem irrigadas, a condutância estomática é o principal determinante da 

taxa fotossintética em arroz. 

 Dessa maneira, é de esperar que as maiores taxas de condutância estomática e 

assimilação dos genótipos modernos em relação aos tradicionais, devam resultar em 

maiores índices de produtividade em condições de campo sem deficit hídrico. 

 De acordo com Breseguelo et al. (2006) a variedade cultivada ‘BRS-Curinga’ 

apresenta elevadas produtividades em relação aos demais genótipos lançados pela 

Embrapa no mesmo período, tanto em sistema de cultivo de várzeas irrigadas, quanto de 

terras altas, apresentando boa resistência à seca eelevada estabilidade de produção de 

grãos sob condições de menor disponibilidade hídrica. Já o genótipo ‘BRS-Cirrad’ é um 

híbrido destinado ao cultivo em várzeas irrigadas com alta capacidade produtiva, 

podendo atingir produtividades de até 13 toneladas por hectare (PEIXOTO, 2010). 

 No entanto, o genótipo moderno ‘BRS-Primavera’, apesar de também apresentar 

valores superiores aos genótipos tradicionais foi significativamente inferior ao genótipo 

‘BRS-Curinga’ e não diferiu dos genótipos tradicionais ‘Bolinha’, ‘Douradão’e  

 ‘Três Meses Branco’. Tal fato pode estar relacionado com o objetivo do processo de 

melhoramento pelo qual foi submetido e também com a data de seu lançamento. 

 O genótipo ‘BRS-Primavera’ foi lançado como cultivar em 1994, sendo a 

primeira variedade cultivada moderna de arroz de terras altas lançadas no Brasil, tendo 

como objetivo principal a melhoria da qualidade do grão (agulhinha) produzido em 

terras altas no Brasil e não a produtividade (LANA; FERREIRA; BARRIGOSSI, 2003). 

Segundo dados de Nascente et al. (2011), ao avaliarem o desenvolvimento e a 

produtividade de várias variedades cultivadas modernas de arroz de terras altas 

brasileiros sob diferentes sistemas de manejo, observaram que a variedade cultivada 

‘BRS-Primavera’ apresentou as menores produtividades em relação aos demais. 
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 Evidências semelhantes foram descritas por Sasaki e Ishii (2004), que 

encontraram correlação positiva entre a taxa fotossintética e o ano de liberação de 32 

genótipos de arroz melhorados geneticamente no Japão. 

 Os valores da condutância em ambos os genótipos variaram entre 0,14-0,41  

μmol [CO2].m
-2

.s
-1

. Esses valores encontram-se de acordo com observações de Centrito 

et al. (2009), que encontraram valores semelhantes ao avaliarem as trocas gasosas de 

vários genótipos de arroz contrastantes, mantidos sob diferentes condições de 

disponibilidade hídrica. 

 Ao se comparar o mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica, observa-se que, com exceção do ‘Batatais’ e ‘De Morro’, os demais genótipos 

apresentam reduções da condutância estomática de CO2 na condição de menor 

disponibilidade hídrica (Tabela 4). Reduções da taxa de condutância estomática sob 

diminuição da disponibilidade hídrica em arroz é amplamente conhecida (MACHADO; 

LAGÔA, 1994; MACHADO et al., 1996; KONDO et al., 2004; CENTRITTO et al., 

2009). 

 O genótipo ‘De Morro’ apresentou comportamento diferenciado (menor 

condutância estomática na condição de maior disponibilidade hídrica). O que ajuda a 

explicar seus baixos valores de assimilação (Tabela 3), que além inferior aos demais, 

apresentou pequeno aumento em relação aos demais na condição de maior 

disponibilidade hídrica quando comparado a condição de menor disponibilidade (Tabela 

3). Reduções significativas da gs foram observadas em todos os genótipos modernos, no 

entanto, nos genótipos tradicionais tal comportamento só foi observado no ‘Bolinha’, 

‘Três Meses Branco’ e ‘Douradão’(Tabela 3). A redução média dos genótipos modernos 

foi de 68,5% (±6,7%), já nos genótipos tradicionais (exceto para ‘Batatais’ e  

 ‘De Morro’, que não apresentaram reduções), a redução média foi de apenas  

25,8% (± 11,5%). Tal comportamento evidencia maior susceptibilidade ao deficithídrico 

dos genótipos modernos em relação aos tradicionais. 

 



68 

 

 

Figura 5 - Correlação estabelecida entre a taxa de assimilação de CO2 (A; µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) e a 

condutância estomática foliar (gs; µmol. [CO2]m
-2

.s
-1

) dos genótipos (modernos e tradicionais) 

de arroz avaliados nas duas condições de disponibilidade hídrica (** Significativo ao nível de 

1% de probabilidade -                  
     ). Cada ponto representa o valor médio das 

observações de cada genótipo nas duas condições de disponibilidade hídrica 

 

4.3 Concentração interna de dióxido de carbono 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica o genótipo tradicional  

 ‘Beira Campo’ apresentou os maiores valores, seguido pelo ‘De Morro’, ‘Douradão’e 

‘Bolinha’. Observa-se que os genótipos tradicionais apresentaram as maiores 

concentrações interna de CO2 (Ci), ao passo que os modernos apresentaram as menores 

(Tabela 5). 

 O genótipo ‘BRS-Cirrad’ apresenta valores significativamente inferiores aos 

demais, enquanto que o ‘BRS-Curinga’ e ‘BRS-Primavera’ não diferem apenas do 

‘Agulha Ligeiro’ e ‘Batatais’. De maneira geral, observa-se que esse comportamento 

está em conformidade com a taxa de condutância estomática (Tabela 4). A princípio, a 

menor Ci dos genótipos modernos parece ser resultante das reduzidas taxas de 

condutância estomática de CO2, que restringem a difusão do CO2 atmosférico para 

dentro do mesófilo foliar. 

 Segundo Kaiser (1987) e Cornic (2000), a redução da Ci, como consequência do 

aumento da limitação estomática tem sido considerada por alterar do metabolismo 

fotossintético, podendo promover reduções da taxa de assimilação. No entanto, esse 

padrão de resposta não é apresentado por todos os genótipos. Como o genótipo  

 ‘BRS-Cirrad’ apresentou a menor Ci, e baixa condutância estomática de CO2, era de se 

esperar que sua taxa de assimilação fosse inferior aos demais, o que não foi observado 

(Tabela 3). 

y = 5,51+25,38x  
r = 0,88**; s = 1,13 
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 Comportamento inverso é apresentado pelo genótipo ‘Beira Campo’, que apesar 

de apresentar a maior Ci superior aos demais (Tabela 5), não apresentou altas taxas de 

assimilação (Tabela 3). Essas diferenças de comportamento parecem evidenciar a 

existência de possíveis variações genotípicas quanto ao aproveitamento fotossintético 

do CO2. No entanto, de acordo com Lowlor (2002), sob condições de menor 

disponibilidade hídrica, tanto a respiração mitocondrial quanto a fotorrespiração podem 

se elevar, liberando CO2, o que pode promover o aumento da concentração interna de 

CO2, ao mesmo tempo em que ocorre a redução da taxa de assimilação. Assim, uma 

investigação mais detalhada seria necessária para quantificar os efeitos da Ci sobre a 

taxa de assimilação, bem como a origem do CO2 interno. 

 

Tabela 5 - Valores médios da concentração interna de CO2 (Ci; μmol [CO2].mol
-1

) dos genótipos de arroz 

em relação à condição hídrica 

Genótipo 
Condição hídrica 

40 kPa de tensão Próximo à capacidade de campo 

‘Três Meses Branco’ 257,25±16,36 Cb 294,83±10,30 Aa 

‘Agulha Ligeiro’ 269,58±23,93 BCa 264,16±26,97 Ba 

‘Batatais’ 272,75±29,12 BCa 256,33±15,79 BCa 

‘Beira Campo’ 302,00±7,04 Aa 303,33±16,43 Aa 

‘Bolinha’ 285,08±26,42 ABa 278,83±13,00 ABa 

‘BRS-Cirrad’ 220,08±19,82 Db 297,50±10,97 Aa 

‘BRS-Curinga’ 255,83±11,39 Cb 305,08±13,22 Aa 

‘De Morro’ 289,50±14,88 ABa 264,66±10,07 Bb 

‘Douradão’ 288,66±16,58 ABa 266,91±45,78 Bb 

‘BRS-Primavera’ 250,55±12,77 Ca 233,08±41,46 Cb 

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra maiúscula, e nas linhas, médias seguidas por mesma letra 

minúscula não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica, os genótipos ‘BRS-Curinga’, 

‘Beira Campo’, ‘BRS-Cirrad’ e ‘Três Meses Branco’ apresentaram as maiores Ci 

(Tabela 5). Já o genótipo ‘BRS-Primavera’ apresentou as menores concentrações, 

diferindo significativamente dos demais, exceto do ‘Batatais’ (Tabela 5). 

 Apesar das altas concentrações de CO2, o genótipo ‘Beira Campo’ não 

apresentou elevadas taxas de assimilação. Comportamento contrário é observado no 
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genótipo ‘BRS-Primavera’, que apesar da baixa Ci, apresentou elevados valores de 

assimilação (Tabela 3). Os demais genótipos (tradicionais) apresentaram valores 

intermediários, sendo que alguns diferiram significativamente entre si (Tabela 5). 

 Devido às condições ambientais utilizadas não propiciar aumentos de 

fotorrespiração, a elevada Ci do genótipo ‘Beira Campo’ e sua baixa taxa de 

assimilação, também verificada na condição com menor disponibilidade hídrica, 

indicam um baixo aproveitamento fotossintético do CO2. Já o genótipo  

 ‘BRS-Primavera’, que apesar de apresentar a menor Ci em relação aos demais 

genótipos, apresentou elevadas taxas de assimilação (Tabela 3), demonstrando assim 

elevado aproveitamento fotossintético do CO2. Dessa maneira, a menor Ci de ‘BRS-

Primavera’ parece ser resultante de sua elevada taxa de assimilação que consume parte 

do CO2 interno, reduzindo assim sua Ci. 

 Comparando-se o mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica observa-se que apenas os genótipos ‘Três Meses Branco’, ‘BRS-Cirrad’ e  

 ‘BRS-Curinga’ apresentaram valores significativamente inferiores na condição de 

maior disponibilidade hídrica (Tabela 5). Os demais genótipos além de não diferirem 

significativamente, apresentaram as menores Ci na condição de maior disponibilidade 

hídrica. 

 De maneira geral, observa-se que independente da condição hídrica ou do grupo 

(moderno ou tradicional), ocorre variabilidade genética do aproveitamento de CO2 

fotossintético entre os genótipos avaliados. Tal comportamento é evidenciado ao 

analisarmos as correlações estabelecidas entre a taxa de assimilação de CO2 e a 

concentração interna de CO2 de ambos os genótipos nas duas condições de 

disponibilidade hídrica, onde não se observa a existência de correlação significativa 

entre A e Ci (Figura 6A). Observa-se também que a Ci apresenta pequena correlação 

com a condutância estomática foliar independente da condição hídrica (Figura 6B). 
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Figura 6 - (A) Correlação estabelecida entre a taxa de assimilação de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) e a 

concentração interna de CO2 (Ci, µmol [CO2].mol
-1

) dos genótipos (modernos e tradicionais) 

de arroz avaliados nas duas condições de disponibilidade hídrica (
ns

 Não significativo ao 

nível de 5% de probabilidade). (B) Correlação estabelecida entre a concentração interna de 
CO2 (Ci, μmol [CO2].mol

-1
) e condutância estomática foliar (gs, µmol [CO2].m

-2
.s

-1
) dos 

genótipos (modernos e tradicionais) de arroz avaliados nas duas condições de 

disponibilidade hídrica (
ns

 Não significativo ao nível de 5% de probabilidade). Cada ponto 

representa o valor médio das observações de cada genótipo nas duas condições de 

disponibilidade hídrica 

 

4.4 Taxa de transpiração foliar 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica, observam-se diferenças 

significativas entre as taxas de transpiração (E) entre os genótipos (Tabela 6). Variações 

genotípicas da E em plantas de arroz submetidas a condições hídricas limitantes também 

são relatadas (DINGKUHN et al., 1989; DINGKUHN, 1991; LAFITE et al., 2006 e 

CENTRITTO et al., 2009). 

 O maior valor foi apresentado pelo genótipo Douradão, que foi 

significativamente superior a maioria dos genótipos (Tabela 6). Já os genótipos  

 ‘BRS-Primavera’ e ‘BRS-Cirrad’ apresentaram os menores valores, diferindo 

significativamente da maioria dos genótipos (Tabela 6). Os demais genótipos não 

apresentaram grandes varições entre sí, embora alguns tenham se diferenciado 

significativamente. 

 De maneira geral, observa-se que em ambos os genótipos (tradicionais e 

modernos), os valores da transpiração estão em concordância com a condutância 

estomática (Tabela 4). Tal comportamento evidência a efetividade da condutância 

estomática sobre o fluxo transpiratório, que de acordo com Wong et al. (1979), sob 

condições de deficit hídrico, as alterações da E são relacionadas ao ajustamento da 

condutância estomática induzido pelo estresse hídrico. Tal constatação é observada na 

y = 3,56 + 0,02x 
r = 0,26ns; s = 2,28 
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correlação estabelecida entre a taxa de assimilação de CO2 e a transpiração de todos os 

genótipos avaliados nas duas condições de disponibilidade hídrica (Figura 7A). 

 A maior E do genótipo ‘Douradão’ indica que seus estômatos mantiveram-se 

mais abertos, o que é confirmado por suas elevadas taxas de condutância estomática de 

CO2 (Tabela 4). Já nos genótipos modernos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Primavera’, efeito 

inverso é observado, onde os mesmos mantiveram seus estômatos mais fechados, o que 

resultou em menores E (Tabela 6) e condutância estomática de CO2 (Tabela 4). 

 

Tabela 6 - Valores médios da taxa de transpiração foliar (E; mmol [H2O].m
-2

.s
-1

) dos genótipos de arroz 

em relação à condição hídrica 

Genótipo 
Condição hídrica 

40 kPa de tensão Próximo à capacidade de campo 

‘Três Meses Branco’ 2,74±0,67 CDb 4,03±0,64 BCa 

‘Agulha Ligeiro’ 2,64±0,20 DEb 3,30±0,68 CDEa 

‘Batatais’ 3,39±0,59 ABCa 3,03±0,26 DEa 

‘Beira Campo’ 2,95±0,23 BCDb 3,91±0,99 BCa 

‘Bolinha’ 3,65±0,45 ABb 4,58±0,63 Ba 

‘BRS-Cirrad’ 2,04±0,45 EFb 5,49±0,43 Aa 

‘BRS-Curinga’ 3,19±0,51 ABCDb 5,87±0,65 Aa 

‘De Morro’ 2,68±0,25 CDa 2,64±0,31 Ea 

‘Douradão’ 3,88±0,53 Aa 4,06±1,26 BCa 

‘BRS-Primavera’ 1,93±0,46 Fb 3,49±0,81 CDa 

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra maiúscula, e nas linhas, médias seguidas por mesma letra 

minúscula não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro 

 

 Os valores da E em ambos os genótipos variaram entre 1,93~3,95  

mmol [H2O].m
2
.s

-1
. Esses valores encontram-se abaixo dos descritos em arroz por 

(MACHADO; LAGÔA, 1994; MACHADO et al., 1996). Os menores valores aqui 

observados podem ser atribuídos às condições ambientais controladas (fitotron), não 

permitindo grandes elevações da condutância estomática e deficit de pressão de vapor 

entre a folha e o ar, ao contrário do observado nos experimentos de Machado e Lagôa, 

(1994) e Machado et al. (1996), os quais foram avaliados em condições de campo e casa 

de vegetação, estando sujeitos à maiores variações climáticas. Segundo Cowan (1982) a 

transpiração é influenciada pela condutância estomática foliar e deficit de pressão de 

vapor de água entre folha e ar DPV folha-ar. 
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 Na condição de maior disponibilidade hídrica os genótipos modernos  

 ‘BRS-Curinga’ e Cirrad apresentaram valores significativamente superiores aos 

demais, e os genótipos tradicionais ‘De Morro’ e ‘Batatais’ valores significativamente 

inferiores (Tabela 6). Variações genotípicas da E em arroz sob condições de boa 

disponibilidade hídrica são descritas por (OHSUMI et al, 2007, 2008). A E de ambos os 

genótipos está em concordância com a condutância estomática (Tabela 4). Tal 

comportamento é evidenciado pela estreita correlação positiva existente entre as duas 

variáveis para todos os genótipos, nas duas condições de disponibilidade hídrica (Figura 

7B). 

 Tal fato explica as maiores E observadas nos genótipos modernos  

 ‘BRS-Curinga’ e ‘BRS-Cirrad’ em relação aos tradicionais (Tabela 6). O 

comportamento inverso é observado nos genótipos tradicionais ‘De Morro’ e ‘Batatais’, 

que mantiveram seus estômatos mais fechados, reduzindo sua condutância estomática 

de CO2 (Tabela 4) e taxa de transpiração (Tabela 6). Machado e Lagôa (1994), ao 

avaliarem plantas de arroz cultivadas sem deficiência hídrica, relatam ocorrencia de 

forte correlação positiva entre a condutância estomática com a transpiração. Dessa 

maneira, fica claro a efetividade da condutância estomática sobre a taxa de transpiração 

aqui observada. 

 

  

Figura 7 - (A) Correlação estabelecida entre a taxa de assimilação de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) e a taxa 

de transpiração (E; mmol [H2O].m
-2

.s
-1

) dos genótipos (modernos e tradicionais) de arroz 

avaliados nas duas condições de disponibilidade hídrica (** Significativo ao nível de 1% de 

probabilidade -                  
     ). (B) Correlação estabelecida entre a taxa de 

transpiração (E, mmol [H2O].m
-2

.s
-1

) e a condutância estomática foliar (gs, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) 

dos genótipos (modernos e tradicionais) de arroz avaliados nas duas condições de 

disponibilidade hídrica (** Significativo ao nível de 1% de probabilidade -                  
 

    ). Cada ponto representa o valor médio das observações de cada genótipo nas duas 

condições de disponibilidade hídrica 
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 A E em ambos os genótipos variaram entre 2,64~5,87 mmol [H2O].m
-2

.s
-1

. Esses 

valores encontram-se abaixo dos descritos para arroz (MACHADO; LAGÔA, 1994; 

MACHADO et al., 1996). Tais diferenças podem ser atribuídas às condições ambientais 

controladas do fitotron que resultaram em baixos valores de condutância estomática e 

pequena variação do DPV folha-ar. 

 Comparando o mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica foram observadas reduções significativas da E tanto nos genótipos tradicionais 

(3 Messes Branco, ‘Agulha Ligeiro’, ‘Beira Campo’ e ‘Bolinha’), quanto nos modernos 

(‘BRS-Cirrad’, ‘BRS-Curinga’ e ‘BRS-Primavera’). As reduções observadas nos 

genótipos tradicionais e modernos variaram entre 20~32 e 45~62%, respectivamente. 

Observa-se que as maiores reduções ocorreram nos genótipos modernos, o que pode 

evidenciar um maior efeito do ajustamento estomático desses genótipo em relação aos 

tradicionais (Tabela 3). 

 Essas diferenças de valores entre as duas condições são inferiores as observadas 

por (MACHADO; LAGÔA 1994, MACHADO et al., 1996), que relatam reduções na 

taxa de transpiração de até 90% em plantas de arroz submetidas à 10 dias de deficiência 

hídrica. No entanto, parece provável que as elevadas quedas observadas por esses 

autores estejam associadas provavelmente a maior intensidade do estresse hídrico em 

relação ao aqui aplicado, uma vez que a taxa de assimilação por eles relatada também 

reduziu drasticamente, tornando-se nula. 

 As menores variações aqui observadas podem estar associadas a condições 

climáticas controladas, bem como a manutenção da umidade do solo equivalente à uma 

tensão de 40 kPa. 

 Segundo Stone et al. (1986), ao avaliar a produtividade de diferentes genótipos 

de arroz sob diferentes condições de umidade em campo, não foram observadas 

reduções significativas de produtividade em plantas submetidas a tensões próximas de 

40 kPa, sugerindo que em umidades equivalentes a essa tensão não ocorreriam estresse 

hídrico. 

 Contudo, embora as reduções tenham sido inferiores as observadas por Machado 

e Lagôa (1994) e Machado et al. (1996), percebe-se que ocorreram quedas significativas 

de transpiração mesmo com manutenção da umidade do solo em uma tensão equivalente 

a 40 kPa (Tabela 6). Parece provável que o volume reduzido dos vasos utilizados pode 

ter promovido uma redução da quantidade de água disponível, secagem mais rápida do 



75 

 

solo e confinamento radicular das plantas, o que pode ter acarretado as reduções na 

transpiração aqui observadas (Tabela 6). 

 De maneira geral, constata-se que os genótipos modernos apresentaram as 

maiores reduções de E em relação aos tradicionais para a condição de menor 

disponibilidade hídrica, quando comparado com a condição de maior disponibilidade 

hídrica, demonstrando maior susceptibilidade aos efeitos do deficit hídrico. 

 Observa-se que todos os genótipos apresentaram forte correlação positiva entre a 

taxa de assimilação de CO2 e a taxa de transpiração nas duas condições de 

disponibilidade hídrica (Figura 7A). A taxa de transpiração também apresentou forte 

correlação positiva com a condutância estomática (Figura 7B). Tal comportamento 

indica a efetividade do mecanismo de ajustamento estomático sobre as taxas de 

transpiração e assimilação de CO2. 

4.5 Eficiência de uso da água 

  Na condição de menor disponibilidade hídrica o genótipo ‘BRS-Cirrad’ 

apresentou os maiores valores, sendo significativamente superior aos demais. Os 

genótipos ‘Douradão’e ‘Bolinha’ apresentaram os menores valores, diferindo 

significativamente do ‘Três Meses Branco’, ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Primavera’. 

 Os demais genótipos apresentaram valores intermediários, não diferindo 

significativamente entre si (Tabela 7). Variações genotípicas da EUA em arroz sob 

condições hídricas limitantes também são descritas por (YOSHIDA, 1975; 

DINGKUHN et al,. 1991; JODO, 1995; PENG et al., 1998; IMPA et al., 2005). De 

acordo com Zhao (2004), a EUA instantânea ou intrínseca é definida em termos 

fisiológicos como a razão estabelecida entre a taxa de fixação de carbono e a taxa de 

transpiração (A/E). Dessa maneira, as variações significativas aqui observadas já eram 

esperadas, pois variações significativas também foram observadas entre os genótipos 

nas taxas de assimilação de CO2 (Tabela 3) e transpiração (Tabela 6). 

 Assim, a maior EUA observada no genótipo ‘BRS-Cirrad’, pode ser atribuída 

principalmente a sua baixa taxa de transpiração (Tabela 6), uma vez que sua taxa de 

assimilação de CO2 não foi superior aos demais (Tabela 3). Já nos genótipos ‘Bolinha’ e 

Douradão, a distinção da efetividade das variáveis é mais difícil, pois ambos os 

genótipos apresentaram valores relativamente elevados para a assimilação de CO2 

(Tabela 3) e transpiração (Tabela 6). Esse fato parece decorrer da elevada influência da 

condutância estomática sobre as taxas de assimilação de CO2 e transpiração, que 
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promoveu aumentos e reduções das duas taxas em paralelo. Comportamento semelhante 

foi observado nos demais genótipos. 

 Observa-se que a variação da EUA ocorre tanto entre, quanto dentro dos grupos 

tradicional e moderno, evidenciando ampla faixa de respostas. Segundo Jalaluddin e 

Price (1994), plantas de arroz submetidas a condições hídricas limitantes, tendem a 

apresentarem grandes variações de eficiência do uso da água, abertura estomática e taxa 

fotossintética. Os valores de EUA em ambos os genótipos variaram entre 2,58~4,85 

μmol [CO2].mmol
-1

 H2O. Esses valores são superiores aos observados por Kondo et al. 

(2004). Tal superioridade pode estar relacionada aos baixos valores de transpiração aqui 

observados (Tabela 6). 

Tabela 7 - Valores médios da eficiência de uso da água (EUA, μmol [CO2].mmol
-1

 [H2O]) dos genótipos 

de arroz em relação à condição hídrica 

Genótipo 
Condição hídrica 

40 kPa de tensão Próximo à capacidade de campo 

‘Três Meses Branco’ 3,45±0,32 Ba 2,88±0,37 BCb 

‘Agulha Ligeiro’ 2,88±0,23 BCb 3,64±0,72 Aa 

‘Batatais’ 3,06±0,85 BCa 3,74±0,27 Aa 

‘Beira Campo’ 3,26±0,48 BCa 2,73±0,20 BCb 

‘Bolinha’ 2,61±0,83 Ca 2,52±0,28 Ca 

‘BRS-Cirrad’ 4,86±0,50 Aa 3,07±0,21 ABCb 

‘BRS-Curinga’ 3,15±0,85 BCa 2,45±0,20 Cb 

‘De Morro’ 3,09±0,35 BCb 3,69±0,21 Aa 

‘Douradão’ 2,64±0,44 Cb 3,45±0,99 ABa 

‘BRS-Primavera’ 3,58±0,57 Ba 3,71±0,64 Aa 

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra maiúscula, e nas linhas, médias seguidas por mesma letra 

minúscula não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro 

 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica, os genótipos ‘Batatais’,  

 ‘BRS-Primavera’, ‘De Morro’ e ‘Agulha Ligeiro’ apresentaram os maiores valores 

respectivamente, no entanto, diferiram significativamente apenas do ‘BRS-Curinga’ e 

‘Bolinha’, que apresentaram os menores valores. Os demais genótipos não apresentaram 

diferenças significativas entre si (Tabela 7). 

 Variações genotípicas da eficiência de uso da água em arroz sob condições 

hídricas não limitantes foram descritas por (DINGKUHN et al., 1991; PENG et al., 

1998; IMPA et al., 2005). Os valores da EUA observados nos genótipos ‘Batatais’, 
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‘BRS-Primavera’, ‘De Morro’ e ‘Agulha Ligeiro’ parecem ter sido determinados 

principalmente por suas baixas taxas de transpiração (Tabela 6), uma vez que os 

mesmos não apresentaram as maiores taxas de assimilação (Tabela 3). No caso do 

genótipo ‘Bolinha’ e Douradão, que apresentaram menores EUA, a determinação da 

variável mais efetiva é mais difícil. No Douradão, tanto sua taxa de assimilação de CO2, 

quanto sua taxa de transpiração foram significativamente superiores aos demais, 

dificultando a identificação da variável determinante na EUA. Comportamento similar é 

observado no ‘Bolinha’, que também apresentou taxa de assimilação de CO2 e 

transpiração relativamente elevadas, embora não significativamente superior aos 

demais. 

 Os valores médios da EUA de todos os genótipos variaram 2,64~4,86  

μmol [CO2].mmol
-1

 [H2O]. Esse valores encontram-se acima dos observados por Kondo 

et al. (2004). Tal superioridade pode estar relacionada aos baixos valores de 

transpiração aqui observados em relação aos observados pelos autores. 

 Ao se avaliar o mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica observam-se variações significativas da EUA em alguns genótipos (Tabela 6). 

Os genótipos ‘Três Meses Branco’, ‘Beira Campo’, ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ 

apresentaram EUA significativamente superiores na condição de menor disponibilidade 

hídrica, já os genótipos ‘Agulha Ligeiro’ e ‘Douradão’apresentaram valores 

significativamente inferiores (Tabela 7). Os demais genótipos não apresentaram 

variações significativas. 

 



78 

 

  

Figura 8 - (A) Correlação estabelecida entre a taxa de assimilação de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) e a 

eficiência de uso da água (EUA, μmol [CO2].mmol
-1

 [H2O]) dos genótipos (modernos e 

tradicionais) de arroz avaliados nas duas condições de disponibilidade hídrica (
ns

 Não 

significativo ao nível de 5% de probabilidade). (B) Correlação estabelecida entre a eficiência 

de uso da água (EUA, μmol [CO2].mmol [H2O]) e a condutância estomática foliar (gs,  

µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) dos genótipos (modernos e tradicionais) de arroz avaliados nas duas 
condições de disponibilidade hídrica (

ns
 Não significativo ao nível de 5% de probabilidade). 

Cada ponto representa o valor médio das observações de cada genótipo nas duas condições de 

disponibilidade hídrica 

 

 Percebe-se que o genótipo ‘BRS-Cirrad’ apresentou os maiores índices de EUA 

na condição de menor disponibilidade hídrica, o que poderia indicar sua maior 

tolerância ao estresse hídrico em relação aos demais, contudo, observa-se que o 

genótipo Douradão, que obteve a menor EUA, apresentou as maiores taxas de 

assimilação. Outro fato interessante a ser observado, é que na condição de menor 

disponibilidade hídrica, o genótipo ‘BRS-Cirrad’ apresentou as maiores reduções de 

assimilação (57%) em relação aos demais (Tabela 3). 

 Esse comportamento sugere que a eficiência de uso da água não apresenta boa 

correlação com a taxa de assimilação de CO2, demonstrando que a taxa de assimilação 

de CO2 tende a reduzir com a elevação da eficiência de uso da água. A correlação 

estabelecida entre a eficiência de uso da água e a condutância estomática foliar, embora 

não significativa, demonstra que o aumento da condutância estomática foliar promove a 

redução da eficiência do uso da água (Figura 8B). Tal comportamento difere do 

observado por Agnihotri et al. (2003) que analisou características de trocas gasosas de 

30 variedades crioulas de arroz de terras altas da região do Himalaia Central Indiano, 

concluindo que as maiores EUA foram invariavelmente associados às variedades com 

melhores produtividades. No entanto, Dingkuhn et al. (1989) demonstram que a 

elevação da EUA em arroz ocorre principalmente em virtude da redução da abertura 

estomática, como observado nos genótipos aqui avaliados. 
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 A EUA tem sido um índice fisiológico muito adotado no direcionamento dos 

programas de melhoramento que visam à obtenção de cultivares mais tolerantes à seca. 

Isso se deve principalmente a ideia de que uma maior EUA esteja associada com 

elevada resistência à seca e produtividade sob condições de deficithídrico (WRIGHT et 

al., 1993; JONES, 1993). 

 No entanto, comportamento contrário foi observado nos genótipos aqui 

avaliados. Contudo, Blum (2009) também discute que plantas com maior EUA não 

resultam necessariamente em maiores produtividades, argumentando que a fotossíntese 

está intimamente relacionada com a taxa de transpiração e condutância estomática 

foliar, de maneira que a redução dessas duas variáveis pode levar muito provavelmente 

à reduções da taxa fotossintética e produtividade.  

 A EUA é definida como a razão entre as taxas de assimilação de CO2 e a 

transpiração ocorrida durante um determinado período de tempo (SINCLAIR; 

TANNER; BENNETT,. 1984), de maneira que as plantas podem elevar a EUA pelo 

aumento da taxa de assimilação de CO2 ou redução da taxa de transpiração, ou ambos. 

Esses processos são regulados pela condutância estomática (COWAN, 1982). Quando a 

água é um fator limitante, a condutância estomática diminui como resultado do 

fechamento estomático. O fechamento estomático tem um maior efeito sobre a 

fotossíntese do que a transpiração, devido à resistência adicional associada com a 

difusão de CO2 em relação ao H2O na folha (COWAN, 1982). Assim, um aumento da 

EUA causada por fechamento estomático resulta na diminuição da assimilação de 

carbono. A redução da condutância estomática induz a uma menor absorção de CO2, 

gerando efeitos negativos sobre a taxa fotossintética e, consequentemente, reflexos 

indesejáveis sobre a produtividade (BOTA; MEDRANO; FLEXAS, 2004). 

 Dessa maneira, a utilização de outros índices fisiológicos com melhores 

correlações com a taxa fotossintética faz-se necessária para o direcionamento dos 

programas de melhoramento genético que buscam obter genótipos mais adaptados a 

condições de cultivo de terras altas. 

4.6 Conteúdo hídrico foliar relativo 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica observa-se que os genótipos 

‘Douradão’e ‘Bolinha’, apresentaram o maior conteúdo hídrico foliar relativo (CHF), 

diferindo estatisticamente do ‘BRS-Primavera’ e ‘Agulha Ligeiro’ que apresentaram os 

menores valores. Os demais genótipos não apresentaram diferenças significativas entre 
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si (Tabela 10). O menor CHF dos genótipos ‘BRS-Primavera’ e ‘Agulha Ligeiro’ estão 

em conformidade com os baixos valores de condutância estomática foliar (Tabela 4) e 

transpiração (Tabela 6). 

 De maneira geral, sob condições de conteúdo hídrico foliar reduzido, as plantas 

tendem a reduzir a abertura estomática, promovendo o ajustamento estomático da 

transpiração, o que pode acarretar reduções na taxas de condutância estomática foliar e 

transpiração (COSTA; MARENCO, 2007). Segundo Wong et al. (1979), reduções na 

taxa de assimilação também podem surgir como consequência do ajustamento da 

condutância estomática induzido pelo estresse hídrico. 

 Também foi observado que os genótipos ‘BRS-Primavera’ e ‘Agulha Ligeiro’ 

também apresentaram valores de assimilação inferiores aos demais (Tabela 3). Efeito 

contrario foi observado no genótipo Douradão, onde o maior CHF resultou em taxa de 

assimilação superior aos demais (Tabela 3). Nos demais genótipos, observa-se que os 

valores intermediários de CHF também resultaram em valores intermediários de 

assimilação (Tabela 3), condutância estomática (Tabela 3) e transpiração (Tabela 6). 

Tais observações demonstram que sob a condição de menor disponibilidade hídrica, as 

respostas fisiológicas dos genótipos podem estar intimamente ligadas ao CHF. Forte 

correlação positiva foi observada entre a taxa de assimilação de CO2 e o CHF de ambos 

os genótipos nas duas condições de disponibilidade hídrica (Figura 9A). De acordo com 

Kramer e Boyer (1995) o conteúdo hídrico foliar relativo representa a condição de 

turgescência celular, de maneira que a sua alteração influência diretamente as taxas de 

trocas gasosas foliares. Isso é evidenciado pela forte correlação positiva encontrada 

entre o CHF e a condutância estomática foliar dos genótipos para a condição de menor 

disponibilidade hídrica (Figura 9B). 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica não foram observadas diferenças 

significativas entre os genótipos, indicando que sobre condições hídricas não limitantes 

o CHF manteve-se elevado, independente de genótipo ou grupo. No entanto, embora 

não significativo, o menor CHF apresentado pelo genótipo ‘De Morro’ (Tabela 10) 

pode ter contribuído para as menores taxas de assimilação de CO2 (Tabela 3), 

condutância estomática (Tabela 4) e transpiração (Tabela 6) em relação aos demais. 

 De maneira geral, nos demais genótipos esse comportamento não é observado, 

indicando que sob condições de elevado conteúdo hídrico foliar, pouco ou nenhum 

efeito é exercido sobre as relações de trocas gasosas. Tal constatação é demonstrada 
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pela correlação estabelecida entre o conteúdo hídrico foliar relativo e a condutância 

estomática foliar para a condição de maior disponibilidade hídrica (Figura 9B).  

 Comparando o mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica percebe-se que todos os genótipos apresentaram reduções significativas do 

conteúdo hídrico foliar na condição de menor disponibilidade hídrica (Tabela 8). 

 Tais observações estão em conformidade com os valores da taxa de assimilação 

(Tabela 3) e condutância estomática (Tabela 4), que também apresentaram reduções 

significativas na condição menor disponibilidade hídrica. Esse comportamento diverge 

do observado em Concenço et al. (2007), que ao avaliar plantas jovens de arroz 

mantidas sob diferentes condições de umidade do solo, não observaram reduções 

significativas do conteúdo de hídrico foliar nos solos mais secos, relatando também que 

não foram observadas diminuições significativas da atividade metabólica sob condição 

de menor disponibilidade hídrica do solo. 

 Contudo, parece provável que o padrão de resposta observado em Concenço et 

al. (2007) esteja relacionado à idade fenológica da planta. Os danos causados pelo 

estresse hídrico em plantas de arroz podem variar em função da intensidade e duração 

do estresse, bem como a idade fenológica da planta (RANGEL, 2008). 

 

Tabela 8 - Valores médios do conteúdo hídrico foliar relativo (CHF; %) de genótipos de arroz em relação 

à condição hídrica 

Genótipo 
Condição hídrica 

40 kPa de tensão Próximo à capacidade de campo 

‘Três Meses Branco’ 88,22±1,36ABb 92,57±1,72Aa 

‘Agulha Ligeiro’ 83,44±2,23CDb 92,43±1,02Aa 

‘Batatais’ 87,99±2,29ABb 93,48±1,54Aa 

‘Beira Campo’ 87,42±2,95ABb 91,52±0,68Aa 

‘Bolinha’ 89,20±2,40Ab 93,96±1,55Aa 

‘Cirrad’ 85,13±2,77BCDb 94,19±0,48Aa 

‘Curinga’ 88,54±3,37 ABb 93,00±1,66Aa 

‘De Morro’ 86,91± 2,45ABCb 92,20±1,74Aa 

‘Douradão’ 90,21±1,36Ab 94,72±1,35Aa 

‘Primavera’ 81,84±3,35Db 93,71±1,17Aa 

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra maiúscula, e nas linhas, médias seguidas por mesma letra 

minúscula não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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 Em trabalhos conduzidos sob condições controladas, Stone et al. (1986) 

observaram que durante a fase reprodutiva do arroz, um estresse hídrico com duração de 

apenas quatro dias pode provocar reduções de 60 a 87% na produtividade final. Tal fato 

é decorrente do aumento de esterilidade das espiguetas e da redução da taxa 

fotossintética da folha bandeira. Grande parte dos açúcares e outros compostos 

presentes nos grãos de arroz são produzidos e sintetizados na folha bandeira, sendo que 

esta apresenta a maior atividade fotossintética (YOSHIDA, 1981; MURCHIE et al., 

1999), de maneira que pequenas reduções do CHF podem acarretar grandes reduções 

nas atividades metabólicas. 

 

  

Figura 9 - (A) Correlação estabelecida entre a taxa de assimilação de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) e o 

conteúdo hídrico foliar relativo (CHF, %) dos genótipos (modernos e tradicionais) de arroz 

avaliados nas duas condições de disponibilidade hídrica (** Significativo ao nível de 1% de 

probabilidade -                  
     ). Cada ponto representa o valor médio das observações 

de cada genótipo nas duas condições de disponibilidade hídrica. (B) Correlação estabelecida 

entre o conteúdo hídrico foliar relativo (CHF, %) e a condutância estomática foliar (gs,  

µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) dos genótipos (modernos e tradicionais) de arroz avaliados nas duas 

condições de disponibilidade hídrica (
ns

 Não significativo ao nível de 5% de probabilidade, e 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade -                 
     ). Os marcadores 

fechados e abertos representam o valor médio das observações dos genótipos para as condições 

de menor e maior disponibilidade hídrica, respectivamente 

 

4.7 Curvas de respostas à alteração da intensidade de luz 

4.7.1 Taxa de assimilação de dióxido de carbono 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica, em ambos os grupos (moderno e 

tradicional) a taxa de assimilação de CO2 aumentou exponencialmente (Associação 

Exponencial de 3º grau) até valores de 300~400 µmol [quanta].m
-2

.s
-1

 para depois 

estabilizar-se em maiores intensidades de radiação, observando-se semelhança de 

resposta entre os grupos (Figura 10A). 
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 Os valores de saturação lumínica da assimilação de CO2 observados são 

semelhantes aos descritos por Machado et al. (1996). Os valores médios máximos de 

assimilação de CO2 em ambos os grupos foram próximos de 13~14 µmol [CO2].m
-2

.s
-1

. 

 Machado et al. (1996) ao compararem as trocas gasosas de duas variedades de 

arroz de terras altas (uma moderna: IAC 201 e uma tradicional: IAC 165) submetidas a 

suspensão da irrigação por um período de cinco dias também relatam não encontrar 

diferenças significativas de assimilação entre as variedades quanto a alteração da 

intensidade luminosa. 

 Turner et al. (1986) ao avaliarem as trocas gasosas de sete variedades de arroz 

(irrigado e de terra altas) submetidos a condições de estresse hídrico, não encontraram 

diferenças quanto à condutância estomática e fotossíntese foliar entre as variedades. 

Valores similares aos observados neste trabalho são descritos em Centritto et al. (2009) 

ao compararem as trocas gasosas de oito genótipos contrastantes de arroz (cinco de 

terras altas e três de irrigado) submetidos à condição de deficit hídrico. 

 Observa-se que as taxas de assimilação em ambos os grupos apresentaram forte 

correlação positiva com a condutância estomática foliar (Figura 11). Correlações 

positivas entre a assimilação e condutância estomática sob condições de défict hídrico 

são descritas para arroz (ISHIHARA; SATO, 1987; HIRASAWA et al., 1988; 

MACHADO; LAGÔA, 1994; MACHADO et al., 1996; CENTRITTO et al., 2009) e 

outras espécies de metabolismo C3 (KAISER, 1987; CHAVES, 1991; SACCARDY et 

al., 1996; THOMPSON; ANDREWS; MULHOLLAND, 2007). 

 De acordo com Wong et al. (1979), sob condições de estresse hídrico moderado, 

as reduções da taxa de assimilação de CO2 devem-se ao ajustamento da condutância 

estomática induzido pelo estresse hídrico. 
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Figura 10 - Comparação da taxa de assimilação de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) em resposta à alteração da 
densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA, µmol [quanta].m

-2
.s

-1
) 

entre os grupos de genótipos modernos e tradicionais de arroz em relação à disponibilidade 

hídrica: (A) manutenção da disponibilidade hídrica do solo equivalente à uma tensão de 40 

kPa e (B) manutenção da disponibilidade hídrica do solo próximo à capacidade de campo 

 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica (Figura 10B), observou-se que a 

taxa de assimilação de CO2 de ambos os grupos, aumentou exponencialmente 

(Associação Exponencial de 3º grau) até valores de 700~800 µmol [quanta].m
-2

.s
-1

 para 

despois estabilizar-se em maiores intensidades de radições. Esse comportamento está 

em conformidade com os descritos para arroz (ISHIHARA; SAITO,1987; MACHADO; 

LAGÔA, 1994; MACHADO et al., 1996; CENTRITTO et al., 2009) e outras espécies 

de plantas C3 (MACHADO et al., 1993; MACHADO et al., 1994; ERISMANN e al., 

2006). 

 Nas menores intensidades de radiação, os dois grupos apresentaram 

comportamento semelhante, no entanto, com o aumento da intensidade luminosa, o 

grupo moderno apresenta tendência de superioridade (Figura 11). O teto máximo 

observado na taxa de assimilação de CO2 nos grupos tradicional e moderno variaram 

entre 15 e 20 µmol [CO2].m
-2

.s
-1

, respectivamente. 

 Este comportamento difere do observado por Machado et al. (1996) ao 

compararem o efeito da alteração da DFFFA na taxa de assimilação de CO2 de dois 

cultivares de arroz de terras altas submetidos a condições hídricas não limitantes, não 

constatando diferenças entre as variedades cultivadas. No entanto, Centritto et al. (2009) 

ao avaliarem o efeito de diferentes condições hídricas do solo em oito genótipos de 

arroz diferentes (5 de terras altas e 3 de irrigado), encontraram variações similares as 

observadas neste trabalho, relatando a existência de variabilidade genotípica quanto à 
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taxa de assimilação de CO2 e condutância estomática sob condições hídricas não 

limitantes. 

 

Figura 11 - Correlações estabelecidas entre a taxa de assimilação de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) e a 

condutância estomática foliar (gs; µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) dos grupos de genótipos modernos e 

tradicionais de arroz em resposta à alteração da densidade de fluxo de fótons 

fotossinteticamente ativos (DFFFA, µmol [quanta].m
-2

.s
-1

) nas duas condições de 

disponibilidade hídrica do solo. (A) ** Significativo ao nível de 1% de probabilidade - 

                
     ; (B) ** Significativo ao nível de 1% de probabilidade - 

                
     ; (C) ** Significativo ao nível de 1% de probabilidade - 

                
     ; (D) Significativo ao nível de 1% de probabilidade -                 

 

    . Cada ponto representa o valor médio dos genótipos de cada grupo nas duas condições de 
disponibilidade hídrica em cada uma das intensidades de radiação utilizadas 

 

 Observou-se que o grupo moderno apresentou tendência de maior capacidade de 

assimilação de CO2 em relação ao grupo tradicional. Tal fato também tem sido 

evidenciado em estudos recentes, que demonstram uma maior capacidade fotossintética 

por unidade de área foliar dos genótipos modernos de arroz em relação aos tradicionais 

(ZHANG; KOKUBUM, 2004; SASAKI; ISHII, 2004; ADACHI et al., 2011; KUSUMI 

et al., 2012). 

 No entanto, devido as condições de luminosidade utilizadas dentro do Fitotron 

serem inferiores a ocorrente em condições naturais, as diferenças de respostas 

observadas entre os grupos podem estar relacionadas à diferenças de fotoaclimatação 

entre genótipos. Um amplo dinamismo de respostas à fotoaclimatação em cereais tem 

sido relatado (BAILEY et al., 2001), podendo variar de acordo com a espécie e 

variedade (MURCHIE; HORTON, 1997; MURCHIE et al., 2002), parecendo muito 

provável que tal variabilidade possa estar relacionada a uma base genética (HUBBART 

et al., 2007). Varições genotípicas da fotoaclimatação em arroz tem sido descritas em 

condições de campo (MURCHIE et al., 2002) e laboratório (MURCHIE et al., 2005). 
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Segundo Hubbart et al. (2007), uma das consequências de diferentes níveis de 

fotoaclimatação em arroz é a alteração da taxa de fotossíntese máxima, relatando que as 

variedades cultivadas modernas podem apresentar ampla adaptação às varições da 

disponibilidade luminosa e elevada capacidade fotossintética sob diferentes intensidades 

de luz. 

 Foram observadas fortes correlacões positivas entre a taxa de assimilação de 

CO2 e a condutância estomática foliar em ambos os grupos (r = 0,99**) (Figura 11), 

evidenciando assim, que a condutância estomática teve papel preponderante sobre a taxa 

de assimilação nas condições hídricas não limitantes. 

 Quando se compara a taxa de assimilação de cada grupo, sob as duas condições 

de disponibilidade hídrica percebe-se que, embora o grupo dos genótipos modernos 

apresente maior taxa de assimilação de CO2 sob condição de maior disponibilidade 

hídrica, um elevado decréscimo ocorre na condição de menor disponibilidade hídrica 

em relação ao grupo dos genótipos tradicionais, que apresentaram as menores reduções 

(Figura 10). 

 De maneira geral, sob condições de deficit hídrico e e elevadas intensidades de 

radiação, as plantas tendem a reduzir a taxa de transpiração por meio do ajustamento 

estomático, o que pode ocasionar redução da condutania estomática. A redução da 

condutância estomática pode causar o aumento da temperatura foliar e redução da 

disponibilidade de CO2, restringindo assim a taxa de assimilação de CO2 e promovendo 

o aumento da fotorrespiração. Contudo, observa-se que efeito tendeu a ser mais intenso 

no grupo moderno do que no tradicional. 

 

4.7.2 Condutância estomática de dióxido de carbono 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica, ambos os grupos apresentaram 

respostas semelhantes da condutância estomática à alteração da DFFFA, aumentando 

exponencialmente (Associação Exponencial de 3º grau) até valores de 300~400  

µmol [quanta].m
-2

.s
-1

 para depois estabilizar-se em maiores irradiâncias (Figura 12A). 

 Observações semelhantes quanto ao ponto de saturação luminosa da condutância 

estomática em arroz foram descritas por Saito e Ishihara (1987), Machado e Lagôa 

(1994) e Machado et al. (1996). Em ambos os grupos, o teto observado foi de 

aproximadamente 0,2~0,3 µmol [CO2].m
-2

.s
-1

, sendo semelhantes em todas as 

intensidade de irradiâncias (Figura 12A). Os tetos observados são inferiores aos valores 
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máximos de condutância descritos por Saito e Ishihara (1987), Machado e Lagôa 

(1994), Hubbart et al. (2007) e Centritto et al. (2009). No entanto, parece provavél que 

os menores valores aqui observados estão relacionados com as condições climáticas 

controladas (fitotron) impostas no experimento, como mencionado anteriormente. 

 

  

Figura 12 - Comparação da taxa de condutância estomática foliar (gs, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) em resposta à 

alteração da densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA,  

µmol [quanta].m
-2

.s
-1

) entre genótipos modernos e tradicionais de arroz em relação à 
disponibilidade hídrica: (A) manutenção da disponibilidade hídrica do solo equivalente à 

uma tensão de 40 kPa e (B) manutenção da disponibilidade hídrica do solo próximo à 

capacidade de campo 

 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica observa-se que, independente do 

grupo, a taxa de condutância estomática aumentou exponencialmente (Associação 

Exponencial de 3º grau) até valores de 300~400 µmol [quanta].m
-2

.s
-1

, para depois 

praticamente estabilizar-se em maiores intensidades de radição (Figura 12B). 

 Descrições semelhantes do ponto de saturação lumínica da condutância 

estomática são apresentados por vários autores (SAITO; ISHIHARA, 1987; 

MACHADO; LAGÔA, 1994; MACHADO et al., 1996), indicando que a condutância 

estomática pode estabilizar-se em radições menores do que as necessárias para atingir-

se a saturação da assimilação de CO2. 

 Os tetos da condutância estomática observados nos dois grupos foram de 

aproximadamente 0,3 e 0,45 µmol [CO2].m
-2

.s
-1

 para o grupo tradicional e moderno, 

respectivamente. Nota-se que o grupo moderno apresentou tendência de superioridade 

tanto nas menores, quanto maiores intensidades de radiação (Figura 12B). Diferenças 

significativas de condutância estomática entre variedades de arroz mantidas sob 
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condições hídricas não limitantes também tem sido relatadas por (OHSUMI et al. 2007, 

2008). 

 Esses valores são inferiores aos observados por Saito e Ishihara (1987) e 

Machado e Lagôa (1994). A ocorrência de valores de condutância estomática baixos 

mesmo sob condições hídricas não limitantes pode estar relacionado às condições 

climáticas utilizadas. De acordo com Erismann et al. (2006) sob condições climáticas 

bem controladas, os valores da condutância estomática em amendoim e outras espécies 

de plantas C3 tendem a ser inferiores a 6 µmol [CO2].m
-2

.s
-1

. 

 Comparando o mesmo grupo sob as duas condições de disponibilidade hídrica 

percebe-se que o grupo moderno apresentou as maiores reduções de condutância 

estomática em relação ao tradicional (Figura 12). Provavelmente, esse comportamento 

esteja ligado à uma maior sensibilidade dos genótipos modernos a reduções da 

disponibilidade hídrica em relação aos tradicionais. 

4.7.3 Transpiração foliar 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica, ambos os grupos apresentaram 

aumento da taxa de transpiração exponencial (Associação Exponencial de 3º grau), 

apresentando semelhanças entre si. No entanto, percebe-se que há tendência de 

comportamento diferenciado das curvas e os pontos de saturação luminica entre os dois 

grupos (Figura 13A). 

 O grupo tradicional apresentou aumento da taxa de transpiração até valores de 

aproximadamente 400 µmol [quanta].m
-2

.s
-1

, para depois praticamente estabilizar-se em 

maiores intensidades de radiação (Figura 13A). 

 Já o grupo moderno apresentou crescimento inicial mais lento em comparação 

ao tradicional, apresentando menores valores até radiações de aproximadamente 800 

µmol [quanta].m
-2

.s
-1

, tornando-se então superior e tendendo a estabilizar-se apenas em 

maiores intensidades luminosas (Figura 13A). Os menores valores da transpiração do 

grupo moderno em relação ao tradicional em radições inferiores a 800  

µmol [quanta].m
-2

.s
-1

 podem estar associoados ao menor deficit de pressão de vapor 

folha-ar (DPVfolha-ar) do grupo moderno em relação ao tradicional (Tabela 11). 

 Apesar das diferenças observadas entre os grupos serem pequenas, observa-se 

tendência da transpiração do grupo moderno ser superior ao tradicional em radiações 

acima do ponto de saturação lumínica (Figura 13A). 
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Figura 13 - Comparação da taxa de transpiração (E, mmol [H2O].m
-2

.s
-1

) em resposta à alteração da 
densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA, µmol [quanta].m

-2
.s

-1
) 

entre genótipos modernos e tradicionais de arroz em relação à disponibilidade hídrica: (A) 

manutenção da disponibilidade hídrica do solo equivalente à uma tensão de 40 kPa e (B) 

manutenção da disponibilidade hídrica do solo próximo à capacidade de campo 

 

 Na condição de maior disponibilidade hídrica o grupo moderno apresentou 

tendência de superioridade em todas irradiâncias, no entanto, com o aumento da 

intensidade luminosa tal tendência torna-se mais pronunciada. Ambos os grupos 

apresentaram aumento exponencial (Associação Exponencial de 3º grau) da taxa de 

transpiração até valores de 700~800 µmol [quanta].m
-2

.s
-1

, para então, praticamente 

estabilizar-se em maiores intensidades de radiação. 

 Esse comportamento difere dos observados por vários autores (KAMOTA; 

BAN; SHYMURA, 1974; COWAN, 1982; MACHADO; LAGÔA, 1994; MACHADO 

et al., 1996), que relatam aumento linear na taxa de transpiração com o aumento da 

intensidade de radiação. Contudo, observa-se que a taxa de transpiração aumentou até a 

radiações do ponto de saturação lumínica da condutância (Figura 12B) para depois 

estabilizar-se (Figura 13). 

 De acordo com Cowan (1982), a transpiração é uma relação dependente da 

condutância estomática (gs) e do deficit de pressão de vapor folha-ar atmosférico 

(DPVfolha-ar). Dessa maneira, a estabilização da condutância estomática nas maiores 

intensidades luminosas, bem como geração de menores DPVfolha-ar devido as condições 

climáticas controladas, ajudam a explicar a não linearidade do aumento da taxa de 

transpiração. Correlações positivas entre a taxa de transpiração e a condutância 

estomomática, e a taxa de transpiração e o deficit de pressão de vapor entre folha e ar 

foram encontradas em ambos os grupos (Figura 14). 
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 Os tetos observados para a taxa de transpiração foram de aproximadamente 5~6 

e 3~4 mmol [H2O].m
-2

.s
-1

, para os grupo moderno e tradicional, respectivamente. Esses 

valores encontram-se abaixo dos descritos por (MACHADO; LAGÔA, 1994; 

MACHADO et al., 1996; CENTRITTO et al., 2009). 

 Tal diferença parece ser decorrente do controle climático do fitotron. Observa-se 

que o grupo moderno apresenta menores valores médios de temperatura foliar em 

relação ao tradicional em todas as intensidades de radiação (Tabela 11). 

 Segundo Oliveira et al. (2005) a capacidade refrigerativa da transpiração foliar 

faz com que a temperatura da folha seja um indicativo da taxa transpiratória. Vieira 

Junior et al. (2007) argumentam que incrementos na taxa de transpiração resultam 

invariavelmente em redução na temperatura foliar. Evidencia-se assim, tendência de 

superioridade transpirativa do grupo moderno em relação ao tradicional em todas as 

intesidades de radiação. 

 

  

Figura 14 - (A) Correlações estabelecidas entre a taxa de transpiração (E, mmol[H2O].m
-2

.s
-1

) e o 

DPVFolha-ar nas duas condições de disponibilidade hídrica; e (B) entre a taxa de transpiração 

(E; mmol[H2O].m
-2

.s
-1

) e a condutância estomática foliar (gs, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) dos 

grupos (moderno e tradicional) de arroz em resposta à alteração da densidade de fluxo de 

fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA, µmol [quanta].m
-2

.s
-1

) nas duas condições de 

disponibilidade hídrica. Cada ponto representa o valor médio dos genótipos de cada grupo 

em cada uma das intensidades de radiação utilizadas.* e ** Significativo ao nível de 5 e 1% 

de probabilidade, respectivamente 
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Tabela 9 - Valores médios e desvio padrão da temperatura das folhas bandeiras dos genótipos que 

compõem os grupos moderno e tradicional sob diferentes densidades de fluxo de fótons 

fotossinteticamente ativos (DFFFA, µmol [quanta].m
-2

.s
-1

) na condição de maior 

disponibilidade hídrica 

DFFFA 

(µmol [quanta].m
-2

.s
-1

) 

Temperatura foliar média (ºC) 

Umidade próxima à capacidade de campo 

Moderno Tradicional 

1600 26,47±1,03 26,85±1,07 

1200 26,27±1,05 26,74±1,17 

800 25,84±1,24 26,39±1,42 

400 25,26±1,63 26,01±1,81 

200 24,83±1,90 25,70±2,09 

100 24,67±1,95 25,55±2,20 

50 24,62±1,95 25,44±2,21 

0 24,89±1,77 25,53±2,09 

 

4.8 Curvas de respostas à alteração da concentração de dióxido de carbono 

 A fotossíntese em plantas é composta por processos biológicos interconectados, 

localizados em diferentes compartimentos das células eucarióticas fotossintetizantes 

(SHARKEY et al., 2007; PINHEIRO; CHAVES, 2011). 

 Processos biofísicos que incluem o transporte de CO2 através da folha e 

estômato, processos bioquímicos localizados nas membranas dos tilacóides dos 

cloroplastos, estroma, mitocôndria e citosol das células determinam a taxa de 

assimilação de CO2 nas plantas (SHARKEY et al., 2007). 

 Os processos biofísicos ou difusivos dizem respeito a resistências (estomáticas e 

mesofílicas) oferecidas a difusão de CO2, desde a atmosfera até os sítios de carboxilação 

nos cloroplastos. Já os processos bioquímicos dizem respeito a resistências da atividade 

do metabolismo fotossintético ocorridas durante a fixação de CO2 dentro das células 

fotossintetizantes (GEBER; DAWSON, 1997; FLEXAS et al., 2008). 

 A compreensão destes processos faz-se necessária no auxílio à dissecção 

fisiológica da complexidade da fotossíntese foliar em resposta ao deficit hídrico 

(SERRAJ et al., 2008). 

 Curvas de CO2 (taxa de assimilação de CO2 - A - pela concentração interna de 

CO2 - Ci) são ferramentas capazes de auxiliar na determinação de algumas informações 
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relevantes sobre possíveis limitações à difusão de CO2 e atividade bioquímica do 

aparato fotossintético de plantas submetidas ao deficit hídrico. 

 No entanto, alguns dos modelos utilizados na determinação das limitações 

obtidas por meio de curvas (A/Ci), como o proposto por Farquhar et al. (1980), não 

levam em conta os efeitos da condutância mesofílica (gm) na determinação da 

concentração de CO2 no sítio de carboxilação dentro do cloroplasto (Cc), assumindo que 

a gm é infinita e concentração interna de CO2 dentro da câmara subestomática (Ci) é 

igual a concentração de CO2 dentro do cloroplasto (Cc), o que não corresponde a 

realidade (PIMENTEL et al., 2011; MARTINS, 2011). 

 Assim, as possíveis limitações da condutância mesofílica de CO2 (gm) não 

incorporadas nos cálculos de A/Ci podem resultar em diferenças entre Ci e Cc. 

Atualmente, sabe-se que os valores de condutância mesofílica de algumas plantas 

podem ser tão baixos quanto aos da condutância estomática (MANTER; KERRIGAN, 

2004; FILHO, 2009). Além disso, apenas um número limitado de espécies vegetais teve 

sua gm quantificada, nas quais foi observada grande amplitude de valores, que variaram 

entre 25~400 mmol.m
-2

.s
-1

 (VON CAEMMERER; EVANS, 1991; LLOYD et al., 1992;. 

LORETO et al., 1992; EPRON et al., 1995). 

 Como consequência dessas diferenças entre Ci e Cc, Epron et al. (1995) 

mostraram que as estimativas das taxas de carboxilação máxima limitada pela 

quantidade, atividade e cinética da Rubisco (Vcmax e Jmax) em curvas A/Ci podem ser 

menores do que aquelas determinadas a partir de curvas A/Cc. Dessa maneira, os dados 

obtidos a partir das curvas A/Ci foram ajustados de acordo com aplicativo proposto por 

(SHARKEY et al., 2007), no qual são determinados os efeitos da condutância 

mesofílica (gm) sobre as taxas de carboxilação, que podem ser utilizados para a 

conversão dos valores de concentração interna (Ci) de CO2 em concentração 

cloroplastídica de CO2 (Cc), permitindo assim, a construção de novas curvas de 

assimilação (A/Cc). 

 Na condição de menor disponibilidade hídrica foram observadas variações de 

valores entre os genótipos quanto à taxa de assimilação de CO2 estimada para uma 

concentração cloroplastídica de CO2 (ACc) equivalente a 400 ppm (Tabela 10). O 

genótipo moderno ‘BRS-Cirrad’ apresentou os maiores valores, seguido pelo  

 ‘BRS-Curinga’, sendo que ambos apresentaram tendência de superioridade aos demais, 

ao passo que o genótipo ‘BRS-Primavera’ apresentou os menores valores em relação 
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aos demais. Os demais genótipos (tradicionais) apresentaram valores similares, com 

pouca variação entre si (Tabela 10). 

 Na determinação da taxa de assimilação de CO2 estimada para uma 

concentração externa ou ambiente (ACa) equivalente a 400 ppm de CO2, apenas o 

genótipo ‘BRS-Primavera’ apresentou valores inferiores aos demais genótipos, que não 

apresentaram grandes diferenças entre si (Tabela 10). Na taxa de assimilação de CO2 

máxima (Amax) para uma concentração externa equivalente a 1000 ppm de CO2 também 

foram observadas variações, sendo que os genótipos ‘BRS-Cirrad’, ‘BRS-Curinga’ 

‘Três Meses Branco’ e ‘Bolinha’ apresentaram os maiores valores, enquanto que o 

‘BRS-Primavera’ apresentou os menores valores. Os demais genótipos apresentaram 

pouca diferença entre si (Tabela 10). 

 Pode-se observar que, apesar dos genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ 

apresentarem tendência de superioridade de ACc, ACa e Amax, não foram observadas 

diferenças significativas desses genótipos em relação aos demais quanto à taxa de 

assimilação de CO2 (A) realizada aos 5 e 6 dias após o início da aplicação dos 

tratamentos (Tabela 3). No entanto, o genótipo ‘BRS-Primavera’, que apresentou menor 

ACc, ACa e Amax (Tabela 10), demonstrou comportamento semelhante ao observado na 

taxa de assimilação (A) realizada aos 5 e 6 dias após o início da aplicação dos 

tratamentos, sendo significativamente inferior aos demais (Tabela 3). 
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Figura 15 - Curvas de resposta da taxa de assimilação líquida de CO2 (A, µmol [CO2].m
-2

.s
-1

) em função 

da variação da concentração cloroplastídica de CO2 (Cc - Pa
-1

) de genótipos de arroz em 

relação à disponibilidade hídrica. Cada ponto representa o valor médio de três repetições e 

seu respectivo desvio padrão. Os marcadores fechados representam plantas submetidas a 

condição hídrica equivalente 40 kPa de tensão, os marcadores abertos representam plantas 

submetidas a uma condição hídrica próxima a capacidade de campo. Cada figura representa 
um genótipo (A: ‘Três Meses Branco’; B: ‘Batatais’; C: ‘Bolinha’; D: ‘BRS-Cirrad’; E: 

‘BRS-Curinga’; F: ‘De Morro’; G: ‘Douradão’ e H: ‘BRS-Primavera’) 
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Tabela 10 - Valores médios estimados para as taxas de assimilação de CO2 em uma concentração 

cloroplastídica (ACc) e externa (ACa) de CO2 equivalentes a 400 ppm, taxa de assimilação 

máxima (Amax) para uma concentração (Ca) externa equivalente a 1000 ppm, e limitações 

estomáticas (Ls) e metabólicas (Lm) à taxa de assimilação de CO2 dos genótipos de arroz em 

relação à condição hídrica 

Genótipo 

40 kPa de tensão 

ACc
 ACa Amax Ls Lm 

µmol [CO2].m
-2

.s
-1

 % 

‘Três Meses Branco’ 18,32±0,45 13,95±0,42 23,47±2,16 23,84±0,55 14,56 

‘Batatais’ 17,85±0,60 13,25±0,25 22,15±1,35 25,74±1,49 16,95 

‘Bolinha’ 18,41±0,88 14,68±0,46 24,37±1,91 20,19±2,12 12,37 

‘BRS-Cirrad’ 21,15±1,43 14,44±0,64 24,68±1,05 31,61±2,88 29,54 

‘BRS-Curinga’ 19,47±0,46 14,16±0,27 25,05±0,76 27,27±1,53 21,23 

‘De Morro’ 17,11±0,47 12,54±0,22 20,06±1,18 26,69±0,88 16,38 

‘Douradão’ 18,01±1,02 13,69±1,02 21,84±2,13 24,02±1,64 18,91 

‘BRS-Primavera’ 12,86±0,68 9,59±0,42 15,30±0,90 25,42±0,87 45,93 

Genótipo 

Próximo à capacidade de campo 

ACc ACa Amax Ls Lm 

µmol [CO2].m
-2

.s
-1

 % 

‘Três Meses Branco’ 21,44±1,10 17,47±1,27 28,14±2,31 18,60±2,26 0,00 

‘Batatais’ 21,50±1,58 17,08±1,19 31,47±1,94 20,05±0,45 0,00 

‘Bolinha’ 21,00±1,26 16,57±0,71 29,03±1,64 21,01±1,69 0,00 

‘BRS-Cirrad’ 30,01±0,27 24,37±0,29 40,28±0,54 18,81±0,86 0,00 

‘BRS-Curinga’ 24,89±0,30 19,87±0,82 35,85±1,10 19,64±1,53 0,00 

‘De Morro’ 20,46±1,14 15,39±0,75 27,97±1,62 24,74±1,59 0,00 

‘Douradão’ 22,20±1,01 18,40±0,81 28,95±2,32 17,12±1,57 0,00 

‘BRS-Primavera’ 23,79±1,37 18,41±0,93 28,04±1,41 22,65±1,76 0,00 

 

 Esse comportamento pode estar relacionado à possíveis limitações à taxa de 

assimilação de CO2 impostas pela alteração da condutância estomática. A condutância 

estomática varia em virtude do movimento de abertura e fechamento dos estômatos, que 

por sua vez, pode diferir entre genótipos para uma mesma condição hídrica. Variações 

genotípicas da condutância estomática para uma mesma condição hídrica foram 

descritas por Yoshida (1975), Dingkuhn et al. (1989), Dingkuhn (1991), Jodo (1995), 

Lafite et al. (2006) e Centritto et al. (2009). 
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 Os efeitos da condutância estomática sobre a taxa de assimilação podem ser 

quantificados por ajustes dos dados ACc a regressões não lineares, onde são estimadas 

taxas de assimilação de CO2 correspondentes a uma dada concentração de CO2 

ambiente (Ca) e cloropastídica (Cc). No momento que a concentração interna de CO2 

(Ci) atinge o mesmo valor da concentração externa (Ca), a taxa de assimilação de CO2 

encontra-se num valor que representa a ausência da limitação estomática à entrada de 

CO2 ambiente para o interior das folhas, permitindo assim, a quantificação da limitação 

estomática (Ls) imposta a assimilação. 

 Na determinação da Ls observa-se que os genótipos modernos ‘BRS-Cirrad’ e 

‘BRS-Curinga’ apresentaram valores superiores aos demais (Tabela 10). As maiores Ls 

desses genótipos parecem ter restringindo suas taxas de assimilação, não os permitindo 

apresentar valores superiores aos demais (Tabela 3). 

 A limitação estomática tem sido descrita como a principal causa da redução na 

assimilação de carbono em girassol (PANKOVIC et al., 1999), videiras (MEDRANO et 

al., 2002) e outras culturas (CHAVES, 1991; CORNIC, 2000; CORNIC e FRESNEAU, 

2002; CARVALHO; SILVA, 2011). Contudo, alguns autores como Sharkey (1990) e 

Lowor (2002), têm atribuído as reduções ocorridas na taxa de assimilação sob condições 

de deficit hídrico leve à moderado não só a redução da abertura dos estômatos, mas 

também ao aumento da resistência à difusão de CO2 através do mesofilo foliar, 

enquanto que outros tem evidenciado fortes correlações da redução do conteúdo hídrico 

foliar relativo com a redução da taxa da atividade metabólica celular (KAISER, 1987; 

1993; MAROCO et al., 2002; PARRY et al., 2002; LAWLOR; CORNIC, 2002; 

LAWLOR, 2002; ZHOU; LAN; ZHANG, 2007). 

 Assim, a redução da A sob redução do conteúdo hídrico foliar relativo também 

pode se dar como consequência da redução da condutância mesofílica (gm) promovida 

pelo aumento da limitação ao transporte de CO2 a partir de espaços intercelulares 

através das paredes celulares, membrana, citosol, membrana do cloroplasto e do estroma 

(VON CAEMMERER; EVANS, 1991), bem como pela redução da atividade 

metabólica celular dentro dos cloroplastos (ESCALONA; FLEXAS; MEDRANO, 

1999; FLEXAS: ESCALONA; MEDRANO, 1999; PANKOVIC et al., 1999; 

LAWLOR, 2002; ZHOU; LAN; ZHANG, 2007) promovida pela redução da atividade 

da Rubisco (MAROCO et al., 2002; PARRY et al., 2002), regeneração da RuBP 

(GIMÉNEZ; MITCHELL; LAWLOR, 1992; GUNASEKERA; BERKOWITZ, 1993) e 

redução da síntese de ATP (LAWLOR; CORNIC, 2002; LOWLOR, 2002). 
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 Comparando-se os valores da taxa de carboxilação máxima (Vcmax) observa-se 

que os genótipos ‘Bolinha’ e ‘BRS-Curinga’ apresentaram valores superiores aos 

demais, que não variaram muito entre si. No entanto, o genótipo ‘BRS-Primavera’ 

apresentou valores inferiores aos demais. Os valores de Vcmax observados variaram de 

72,6 até 113,9 µmol.m
-2

.s
-1

 para o ‘BRS-Primavera’ e ‘Bolinha’, respectivamente. 

 Na determinação da taxa de carboxilação máxima limitada pelo transporte de 

elétrons (Jmax), o genótipo ‘BRS-Primavera’ apresentou os menores valores em relação 

aos demais, que não diferiram entre si (Tabela 11). Embora não tenham sido constatadas 

grandes diferenças entre os genótipos, o ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ apresentaram 

valores superiores. Os valores da Jmax variaram de 76,05 a 119,46 µmol.m
-2

.s
-1

 para o 

‘BRS-Primavera’ e ‘BRS-Cirrad’, respectivamente. Valores de Vcmax e Jmax semelhantes 

aos aqui observados foram descritas por Gu et al. (2012) ao compararem a atividade 

metabólica de 13 linhagens de arroz contrastantes, sob diferentes condições de 

disponibilidade hídrica. 

 Percebe-se que os genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ apresentaram 

pequena tendência de superioridade da atividade metabólica em relação aos demais 

genótipos, enquanto que o genótipo ‘BRS-Primavera’ apresenta os menores valores. Tal 

comportamento está em concordância com os valores da taxa de assimilação realizado 

aos 5 e 6 dias após a aplicação dos tratamentos (Tabela 3) e com os valores estimados 

de ACc, ACa e Amax (Tabela 10). Na determinação da condutância mesofílica (gm), os 

genótipos tradicionais ‘Três Meses Branco’, ‘Douradão’ e o genótipo moderno ‘BRS-

Primavera’ apresentaram tendência de superioridade aos demais, que não variaram 

muito entre si (Tabela 11). Os valores variaram entre 0,99 à 1,63 µmol.m
-2

.s
-1

.Pa
-1

 para 

o ‘Bolinha’ e ‘Douradão’, respectivamente. 

 De maneira geral, percebe-se que a maior redução da taxa de assimilação 

máxima (Amax) do genótipo ‘BRS-Primavera’ em relação aos demais é causada, 

principalmente, por fatores metabólicos. Alguns autores, como Flexas et al. (1999) e 

Pankovic et al. (1999) consideram que a atividade metabólica diminui progressivamente 

com as quedas do conteúdo hídrico foliar relativo, de maneira que, os menores valores 

do conteúdo hídrico foliar relativo observado no genótipo ‘BRS-Primavera’ em relação 

aos demais (Tabela 8), ajuda a explicar suas menores taxas metabólicas. Tal constatação 

também pode ser confirmada por sua elevada limitação metabólica (Lm) e baixos valores 

de Vcmax, Jmax em relação à maioria dos genótipos. Em outras espécies, a ocorrência de 
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valores reduzidos de Vcmax e Jmax sob condições de estresse hídrico também tem sido 

atribuída, principalmente, à limitação metabólica (Lm), que pode decorrer da redução da 

concentração interna de CO2 (WILSON et al., 2000;. XU; BALDOCCHI, 2003). Esse 

comportamento parece estar relacionado a baixa concentração interna de CO2 (Tabela 

5), resultante da baixa condutância estomática (Tabela 4), restringindo assim, a 

quantidade do substrato CO2 disponível no sítio de carboxilação. 

 

Tabela 11 - Valores médios estimados por meio das curvas A/Cc para a velocidade máxima de 

carboxilação (Vcmax), taxa de carboxilação máxima limitada pelo transporte de elétrons 

(Jmax) e condutância mesofílica (gm) dos genótipos de arroz em relação à condição hídrica 

Genótipo 

40 kPa de tensão 

Vcmax Jmax gm 

µmol.m
-2

.s
-1

 µmol.m
-2

.s
-1

.Pa
-1

 

‘Três Meses Branco’ 87,02±12,88 109,10±7,38 1,47±0,22 

‘Batatais’ 95,43±12,71 115,18±11,62 1,07±0,11 

‘Bolinha’ 113,87±3,43 114,23±14,70 0,99±0,16 

‘BRS-Cirrad’ 96,15±6,78 119,46±6,60 1,10±0,07 

‘BRS-Curinga’ 108,50±6,87 116,49±7,56 1,07±0,10 

‘De Morro’ 96,41±15,24 112,60±14,41 1,05±0,16 

‘Douradão’ 90,48±10,48 113,15±12,54 1,63±0,31 

‘BRS-Primavera’ 72,55±10,44 76,05±9,64 1,28±0,31 

Genótipo 

Próximo à capacidade de campo 

Vcmax Jmax gm 

µmol.m
-2

.s
-1

 µmol.m
-2

.s
-1

.Pa
-1

 

‘Três Meses Branco’ 126,3±13,98 139,58±22,01 2,01±0,23 

‘Batatais’ 119,27±1,94 163,83±13,81 1,46±0,28 

‘Bolinha’ 116,95±8,86 121,52±13,04 1,28±0,17 

‘BRS-Cirrad’ 153,45±9,19 210,39±12,38 1,75±0,18 

‘BRS-Curinga’ 144,40±7,10 199,49±6,00 1,58±0,12 

‘De Morro’ 132,79±6,77 157,01±4,49 1,01±0,10 

‘Douradão’ 126,64±17,68 140,27±10,94 2,43±0,47 

‘BRS-Primavera’ 128,84±23,04 143,54±12,90 2,02±0,18 

 

 A redução da concentração interna de CO2 (Ci) como consequência do aumento 

da limitação estomática, têm sido considerada por promover a redução de ambos, A e Cc 
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dentro do mesofilo foliar, que acabam inibindo o metabolismo (KAISER, 1987; 

DOWNTON et al., 1988; CORNIC, 2000). Contudo, percebe-se que a menor taxa de 

condutância estomática (gs) não resultou em menor condutância mesofílica (gm), o que 

não era esperado. A redução da condutância mesofílica em decorrência da redução da 

disponibilidade hídrica é uma resposta amplamente conhecida (CORNIC et al., 1989; 

DELFINE; LORETO; ALVINO, 2001; FLEXAS et al., 2002; WARREN, 2004). No 

entanto, no presente caso, parece que a condutância mesofílica (gm) pode ser 

determinada por outros fatores, além da disponibilidade de CO2. Alguns autores tem 

evidenciado que o deficit hídrico pode acarretar algumas alterações morfológicas no 

mesofilo foliar, alterando assim, suas taxas de difusão de CO2 (HANBA et al., 2001). 

Segundo Flexas et al. (2008) e Galmés et al. (2011), o valor da condutância mesofílica 

(gm) pode ser influenciado até mesmo pela área foliar específica. 

 Nos genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ a limitação estomática (Ls) e 

metabólica (Lm) foram superiores aos demais (Tabela 10), indicando que ambas as 

limitações podem estar atuando em conjunto na redução da taxa fotossintética máxima, 

Amax, no entanto, com maior efetividade da limitação estomática. Essa maior efetividade 

é confirmada ao compararmos os valores da Ls e Lm, onde o valor médio da Ls foi 14,5% 

superior ao da Lm. De acordo com alguns autores (CHAVES, 1991; LOWLOR, 2002), 

durante o início do stress hídrico, a limitação estomática tem sido considerada como a 

principal responsável pelo declínio da fotossíntese. Já os genótipos (tradicionais) 

apresentaram limitações estomáticas (Ls), em média, (32,35%) superiores aos valores da 

limitação metabólica (Lm), indicando que a redução da taxa de assimilação máxima, 

Amax, pode ter sido decorrente principalmente de fatores difusivos. Na condutância 

mesofílica (gm), uma maior variação foi verificada entre os genótipos tradicionais 

(Tabela 16). Os genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ apresentaram valores de 

condutância mesofílica (gm) intermediários (Tabela11). 

Na condição de maior disponibilidade hídrica observa-se que os genótipos 

modernos, ‘BRS-Cirrad’, ‘BRS-Curinga’ e ‘BRS-Primavera’, apresentaram os maiores 

valores de ACc, ACa e Amax, em relação aos demais (Tabela 10). Os demais genótipos 

(tradicionais) não apresentaram grandes diferenças entre si. Essas observações estão em 

conformidade com os valores da taxa de assimilação de CO2 (A) realizada aos 5 e 6 dias 

após a aplicação dos tratamentos (Tabela 3), onde o ‘BRS-Cirrad’, ‘BRS-Curinga’ e 

‘BRS-Primavera’ foram significativamente superiores aos demais, exceto para o 
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‘Douradão’. Essa parece ser uma forte evidência de que o maior potencial produtivo dos 

genótipos modernos de arroz em relação aos tradicionais está intimamente relacionado à 

maior capacidade fotossintética, como constatado por em outros trabalhos (KURODA; 

KUMURA, 1990; JIANG et al., 2002; ZHANG; KOKUBUM, 2004; SASAKI; ISHII, 

2004). 

Quanto a Ls, foram observadas diferenças entre os genótipos, no entanto, apenas 

o ‘De Morro’, apresentou elevados valores em relação aos demais (Tabela 10). A maior 

Ls apresentada pelo genótipo ‘De Morro’ está em conformidade com os menores valores 

observados nas suas taxas de assimilação (Tabela 3) e condutância estomática foliar 

(Tabela 4). Já os genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ apresentaram tendência de Ls 

inferiores aos demais. Essas observações estão de acordo com os elevados valores de 

condutância estomática (gs) (Tabela 4) e concentração interna de CO2 (Ci) (Tabela 5) 

desses genótipos em relação aos demais. Os demais genótipos apresentaram valores 

intermediários para a Ls, também apresentando valores intermediários para A (Tabela 3), 

gs (Tabela 4) e Ci (Tabela 5). Observa-se assim que, a Ls de ambos os genótipos, parece 

estar intimamente relacionada com a gs e A observada nas leituras realizadas aos 5 e 6 

dias após o início dos tratamentos. Segundo Chaves (1991) e Cornic (2000), na ausência 

de deficit hídrico e no início do estresse hídrico a limitação estomática tem sido 

considerada a principal responsável pela taxa de variação da taxa fotossintética. 

Correlações positivas entre assimilação e condutância estomática sob condições hídricas 

não limitantes têm sido amplamente relatadas em arroz (TURNER, et al., 1986; 

KONDO et al., 2004) e outras culturas (WONG; COWAN; FARQHAR, 1979; 

TURNER; BEGG, 1981; FARQRHAR; SARKEY, 1982). Segundo Taylaram et al. 

(2011), a alta capacidade de produção do genótipo moderno de arroz Tanakari é 

atribuída a sua maior condutância estomática. Adachi et al. (2011) fazem constatações 

semelhantes para outro genótipo moderno de arroz de alta produtividade. 

Kusumi et al. (2012) ao compararem as trocas gasosas de uma planta de arroz 

mutante, que não apresenta fechamento estomático sob alta concentração interna de CO2 

com uma planta de arroz selvagem (com fechamento estomático), concluíram que sob 

condições bem irrigadas a condutância estomática é o principal determinante da taxa 

fotossintética em arroz. 

De acordo com Lawlor (2002), em uma condição padrão bem hidratada (sem 

estresse) não devem ocorrer limitações metabólicas, de maneira que os valores da Lm na 

condição de maior disponibilidade hídrica foram assumidos como zero. Contudo, os 
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efeitos da condutância estomática e concentração interna de CO2 sobre a taxa de 

assimilação também estão intimamente relacionadas com a atividade do metabolismo 

fotossintético, tal como, velocidade máxima de carboxilação (Vcmax) e taxa de 

carboxilação máxima limitada pelo transporte de elétrons (Jmax) (WILSON et al., 2000; 

XU; BALDOCCHI, 2003). 

Variações genotípicas do metabolismo fotossintético foliar de diferentes 

genótipos de arroz, mantidos sob condições hídricas não limitantes, têm sido relatados 

por Taylaram et al. (2011), Adachi et al. (2011) e Gu et al. (2012). 

Na determinação das variáveis metabólicas foram observadas variações de 

valores entre os genótipos. Os genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ apresentaram 

tendência de Vcmax superiores aos demais, que não variaram muito entre si (Tabela 11). 

 Os genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ também tendência de superioridade 

da Jmax, enquanto que o ‘BRS-Primavera’, ‘Três Meses Branco’ e ‘Douradão’ 

apresentaram valores inferiores. Os demais genótipos não apresentaram grandes 

varições entre si (Tabela 11). 

Os maiores valores apresentados pelo ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ estão em 

concordância com os valores observados na taxa de assimilação de CO2 (Tabela 3), 

condutância estomática (Tabela 4) e concentração interna de CO2 (Tabela 5). 

Percebe-se assim que, as maiores taxas metabólicas e, consequentemente, 

maiores taxas fotossintéticas dos genótipos modernos em relação aos tradicionais, 

podem ser atribuídas as suas menores limitações estomáticas, ou seja, maiores 

condutâncias estomáticas como demonstrados por Kuroda e Kumura (1990), Jiang et al. 

(2002), Zhang e Kokubum (2004), Sasaski e Ishii (2004),Taylaram et al. (2011) e 

Adachi et al. (2011). 

No entanto, a condutância mesofílica (gm) desses genótipos não foram superiores 

aos demais (Tabela 11), o que não era esperado. Parece provável que a gm dos genótipos 

modernos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’,mesmo sendo inferior aos demais, foi 

suficiente para atender sua demanda de CO2 no cloroplasto. 

 Ao compararmos o mesmo genótipo sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica percebe-se que ambos os genótipos, com exceção do ‘Bolinha’, apresentaram 

reduções das variáveis ACc, ACa, Amax e Ls na condição de menor disponibilidade 

hídrica. 
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 As reduções dessas variáveis estão de acordo com as reduções observadas na 

taxa de assimilação (Tabela 3) e condutância estomática (Tabela 4) realizada aos 5 e 6 

dias após o início da aplicação dos tratamentos. Essas reduções indicam que, apesar da 

tensão do estresse hídrico aplicada (40 kPa) ser considerada leve (por não promover 

efeitos de significativos de estresse hídrico) em arroz (STONE et al., 1986), todos os 

genótipos, exceto o ‘Bolinha’ sofreram efeitos do estresse hídrico mais severos do que o 

esperado. Esse efeito de severidade pode ter sido provocado pelo volume reduzido de 

solo nos vasos utilizados, que possivelmente causou restrição do desenvolvimento 

radicular, como discutido anteriormente. 

 No entanto, comparando-se os valores de ACc, ACa e Amax, entre as duas 

condições de disponibilidade hídrica, observa-se que os genótipos modernos 

apresentaram maiores reduções em relação aos tradicionais para a condição de menor 

disponibilidade (Tabela 10). 

 Percebe-se que as maiores varições de valores ocorrem entre os genótipos 

modernos. Tal comportamento pode indicar maior susceptibilidade dos genótipos 

modernos ao deficit hídrico, porém com ampla faixa de variação. O genótipo  

 ‘BRS-Primavera’ apresentou as maiores reduções (mais susceptível) e o ‘BRS-Curinga’ 

as menores (menos susceptível). Nascente et al. (2011) ao avaliarem a resposta 

produtiva de vários genótipos modernos de arroz de terras altas lançados no Brasil 

cultivados sob diferentes sistemas de manejo de solo e irrigação, constataram que o 

genótipo ‘BRS-Primavera’ apresentou a menor produtividade em relação aos demais 

sob menores disponibilidades hídricas. 

 De acordo com Soares et al. (2008), o genótipo ‘BRS-Curinga’ se apresenta 

como a variedade cultivada moderna de menor susceptibilidade ao estresse hídrico em 

comparação a outras lançadas no mesmo período. Esse comportamento está em 

conformidade com os valores observados na taxa de assimilação de carbono (Tabela 3) 

e condutância estomática (Tabela 4), onde os genótipos modernos também apresentaram 

os maiores percentuais de redução em relação aos tradicionais. 

 Na determinação dos valores da limitação estomática, Ls, observa-se que na 

condição de menor disponibilidade hídrica, os genótipos modernos ‘BRS-Cirrad’ e 

‘BRS-Curinga’ apresentaram os maiores aumentos (40,40% e 27,72%, respectivamente) 

em relação ao aumento médio dos tradicionais (20,02%) (Tabela 10), indicando assim, o 

efeito da redução da condutância estomática sobre suas taxas de assimilação. No 

entanto, no genótipo ‘BRS-Primavera’ o aumento da limitação estomática na condição 
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de menor disponibilidade hídrica foi menor em relação aos demais (10,89%), indicando 

que a redução da sua taxa de assimilação pode ter sido mais influenciada por limitações 

metabólicas do que por limitações difusivas de CO2, como discutido anteriormente. 

 Analisando as variáveis Vcmax, Jmax e gm, foi observado que todos os genótipos 

apresentaram quedas de valores para a condição de menor disponibilidade hídrica 

(Tabela 11). Tal comportamento está em conformidade com a taxa de assimilação (A) 

realizada aos 5 e 6 dias após a aplicação dos tratamentos (Tabela 3). Reduções da 

condutância mesofílica gm em decorrência do estresse hídrico tem sido amplamente 

relatadas em diversas espécies vegetais (CORNIC et al., 1989; DELFINE; LORETO; 

ALVINO, 2001; FLEXAS et al., 2002; WARREN; LIVINGSTON; TURPIN, 2004). 

 Alguns autores também tem relatado reduções da Vcmax e Jmax sob condições de 

deficit hídrico, sugerindo que a limitação metabólica (Lm) exerce papel predominante 

durante o deficit hídrico (WILSON et al., 2000; XU; BALDOCCHI, 2003). 

 No entanto, Chaves (1991) e Cornic (2000) mencionaram que a limitação 

metabólica (Lm) exerce maior influência sobre a taxa de assimilação de carbono, apenas 

quando o estresse hídrico torna-se severo. 

 Zhou et al. (2007) constataram em arroz que, a limitação estomática (Ls) é a 

maior responsável pela inibição da taxa de assimilação quando o conteúdo hídrico foliar 

relativo permanece entre 92% e 79%, onde a taxa de Amax pode ser reestabelecida aos 

valores da condição sem estresse, elevando-se a concentração interna de CO2 no 

cloroplasto, enquanto que a limitação metabólica (Lm) torna-se dominante apenas 

quando o conteúdo hídrico foliar relativo encontra-se abaixo de 79%, onde a elevação 

da concentração de CO2 não promove recuperação total de Amax. 

 Apesar do CHF de ambos os genótipos aqui avaliados permanecerem acima de 

80% (Tabela 8) e todos os genótipos (exceto o ‘BRS-Primavera’) apresentarem valores 

de limitação estomática (Ls) superiores aos valores da limitação metabólica (Lm), e os 

valores de Amax não foram reestabelecidos a valores próximos aos da condição de maior 

disponibilidade hídrica com elevação da concentração cloroplastídica (Cc) de CO2 

(Tabela 10). 

 Isso indica que a limitação metabólica (Lm) também pode estar atuando em 

conjunto com a limitação estomática (Ls), no entanto, com variações da efetividade de 

cada uma entre os genótipos. Os maiores valores de Lm e as maiores reduções de Amax 

dos genótipos modernos ‘BRS-Primavera’, ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’ em relação 
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aos demais, indicam maior influência da limitação metabólica sobre os genótipos 

modernos do que sobre os tradicionais (Tabela 10). 

 Lawlor (2002) descreve a existência de dois tipos de respostas da redução da 

taxa fotossintética máxima (Amax) ao decréscimo do conteúdo hídrico foliar relativo. Na 

resposta do tipo 1, a redução de Amax se inicia apenas quando o conteúdo hídrico foliar 

relativo atinge valores inferiores a 80%, como descrita por Zhou et al. (2007). 

 Na resposta do tipo 2, a redução de Amax inicia juntamente com o início do 

decréscimo do conteúdo hídrico foliar relativo como observado por Lawlor e Cornic 

(2002), mencionando ainda que, essas respostas parecem ser extremos de uma gama, ou 

parte de um contínuo muito maior de respostas. 

 Lawlor (2002) também menciona que o metabolismo fotossintético de uma 

mesma espécie (por exemplo, girassol) pode responder de diferentes maneiras as 

alterações do conteúdo hídrico foliar relativo, podendo apresentar os dois tipos de 

respostas. Dessa maneira, parece provável que a resposta apresentada pelo genótipo 

‘BRS-Primavera’ sugere um padrão semelhante ao tipo 2, com a limitação metabólica 

(Lm) exercendo maior influência sobre a Amax mesmo em conteúdo hídrico foliar 

superior a 80%. 

 Parece provável que a resposta do Tipo 2 pode ser causada pela incapacidade 

dos mecanismos de regulação em manter a homeostase iônica e osmótica com a 

diminuição do conteúdo hídrico foliar relativo, assim, o metabolismo é prejudicado, 

ocorrendo diminuição de Amax (LAWLOR, 2002). Esse parece ser o caso do genótipo 

‘BRS-Primavera’, que apresentou o menor CHF em relação aos demais (Tabela 8). 

 Nos genótipos tradicionais um padrão de resposta mais próximo do tipo 1 foi 

observado, onde a limitação metabólica (Lm) também exerce efeito sobre a taxa de 

assimilação máxima (Amax), mas é inferior ao da limitação estomática (Ls). 

 Na resposta do tipo 1, as condições podem não mudar com a redução inicial do 

conteúdo hídrico foliar relativo, talvez por causa de mecanismos de regulação que 

controlam a concentração de íons. Se dentro das tolerâncias reguladoras do 

metabolismo, então nenhuma mudança ocorre em Amax (LAWLOR, 2002). 

 Já nos genótipos ‘BRS-Cirrad’ e ‘BRS-Curinga’, as respostas sugerem um 

padrão intermediário entre o tipo 1 e 2, onde a limitação metabólica (Lm) e estomática 

(Ls) parece ter efetividade semelhante em conteúdo hídrico foliar relativo superior a 

80%. Tal constatação está em conformidade com os valores do conteúdo hídrico foliar 
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relativo (CHF) que apresentaram valores intermediários entre o ‘BRS-Primavera’ e os 

tradicionais (Tabela 8). 

 Lawlor (2002) menciona também que, essa dinâmica de respostas pode variar 

em função das condições ambientais, espécie vegetal e idade da folha. No entanto, no 

presente caso, parece provável que a diferença entre os padrões de respostas estejam 

ligados as características genotípicas. 

 Uma maior efetividade da limitação metabólica em conteúdos hídricos foliares 

relativos superiores a 80% pode estar relacionada à redução do conteúdo de ATP. 

 Reduções do conteúdo de ATP podem ocorrer a partir do início do decréscimo 

do conteúdo hídrico foliar relativo (TEZARA et al., 1999;. FLEXAS; MEDRANO, 

2002; LAWLOR, 2002). 

 A taxa fotossintética é fortemente dependente da síntese de RuBP. Dessa 

maneira, reduções do teor de RuBP de folhas sob conteúdo hídrico foliar relativo 

reduzido afetam significantemente a taxa fotossintética (TEZARA et al., 1999). 

 Em girassol estressado, Giménez et al. (1992) encontraram forte dependência de 

A pelo teor de RuBP, sugerindo que Amax foi determinada, principalmente, pelo teor de 

RuBP. A quantidade reduzida ou limitada de RuBP pode resultar do fornecimento 

inadequado de ATP ou de uma diminuição da taxa de regeneração provocada pela baixa 

atividade enzimática. Juntamente com a redução da síntese de RuBP pode ocorrer a 

diminuição da atividade da enzima RuBP ativasse (LAWLOR, 2002). 

 A RuBP ativasse atua promovendo a liberação de inibidores que se ligam com 

os sítios ativos da Rubisco, aumentando assim, a sua atividade; no entanto, essa reação 

requer ATP. Assim, a redução da atividade e estado de ativação da RuBP em baixo 

conteúdo hídrico foliar relativo pode estar relacionado com as baixas concentrações de 

ATP (ROBINSON; PORTIS, 1988). 

 Evidências de que a atividade de RuBP ativasse diminui à medida que o 

conteúdo hídrico foliar relativo é reduzido, está em forte correlação com a diminuição 

da concentração de ATP (PARRY et al., 2002).  
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5 CONCLUSÕES 

 Na determinação das curvas de resposta à alteração da intensidade luminosa sob 

condição de menor disponibilidade hídrica, ambos os grupos de genótipos apresentaram 

tendência de comportamento semelhante. Na condição de maior disponibilidade hídrica, 

o grupo dos genótipos modernos apresentou tendência de superioridade de respostas. No 

entanto, ao se comparar os dois grupos sob as duas condições de disponibilidade 

hídrica, observa-se que o grupo dos genótipos modernos apresenta a maior redução, 

demonstrando maior susceptibilidade ao deficit hídrico. 

 Na determinação das curvas de respostas à alteração da concentração interna de 

CO2, observa-se que na condição de menor disponibilidade hídrica os genótipos 

modernos apresentam tendência de maior limitação estomática e metabólica em relação 

aos tradicionais. Na condição de maior disponibilidade os genótipos modernos 

apresentaram tendência de superioridade da atividade metabólica e menores limitações 

estomáticas em relação aos tradicionais. 

 A taxa de assimilação de CO2 de ambos os genótipos, independente da condição 

hídrica, apresentam fortes correlações positivas com a condutância estomática foliar e 

transpiração. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nas avaliações da taxa de assimilação de CO2, realizadas aos 5 e 6 dias após a 

aclimatação, observa-se que os genótipos tradicionais e modernos apresentaram 

comportamento semelhante na condição de menor disponibilidade hídrica. Na condição 

de maior disponibilidade hídrica, os genótipos modernos apresentaram valores 

superiores aos demais. 

 O conteúdo hídrico foliar relativo apresentou boa correlação positiva com a taxa 

de assimilação de CO2 apenas para a condição de menor disponibilidade hídrica. 

 As variáveis, concentração interna de CO2 e eficiência de uso da água não 

apresentaram boas correlações com a taxa de assimilação de CO2 de ambos os 

genótipos, independente da condição de disponibilidade hídrica. 

 Os genótipos modernos apresentaram as maiores reduções nas taxas de 

assimilação de CO2, condutância estomática foliar e transpiração em relação aos 

tradicionais quando submetidos a condição de menor disponibilidade hídrica, 

demonstrando maior susceptibilidade ao deficit hídrico. 
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