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RESUMO
Variação da pressão de turgor de plantas de milho em condições de déficit
hídrico
O milho é relativamente tolerante ao estresse hídrico, principalmente nas
suas fases iniciais de crescimento, mas caso sujeito ao déficit hídrico apresenta
diminuição do crescimento pela redução da taxa fotossintética e da disponibilidade
de água em seus tecidos. O monitoramento do potencial da água da planta é
importante indicador do grau de déficit hídrico. Porém, os métodos existentes para
sua determinação não são passíveis de automatização e por serem de natureza
destrutiva, nem sempre se mostram adequados na determinação do estresse
hídrico. Com a nova sonda magnética desenvolvida por Zimmermann e
colaboradores (2008) para a determinação do turgor foliar, pode-se avaliar o status
hídrico da planta e, em certos casos, até indicar o momento ideal para a irrigação.
Ela é altamente sensível, versátil, não destrutiva, fácil de manusear, apresentando
resultados imediatos e disponíveis online. Assim o objetivo deste trabalho foi verificar
se plantas de milho em crescimento, submetidas a ciclos de estresse hídrico
possuíam a capacidade de recuperação, além de testar a eficácia desta nova
técnica para o monitoramento do estresse. As plantas cresceram em vasos em casa
de vegetação, onde além das medidas de turgor expressas pela variável Pp
(“pressão resultante” da sonda) foram monitorados, também, o potencial da água
foliar, a condutância estomática, a assimilação de CO2 e variáveis de crescimento
por 30 dias, a partir de um mês e meio após a semeadura. Foram estabelecidos dois
tratamentos, um em que a planta era mantida irrigada e outro onde foi suspensa a
irrigação. Conforme o passar dos dias, as plantas mostraram os primeiros sinais
visuais de estresse, como o enrolamento das folhas. Nesse período foi possível
observar uma flutuação dos valores de Pp ao longo do dia, mas com uma
recuperação do turgor no período noturno. Houve diferença significativa entre os
tratamentos para condutância estomática, potencial da água, Pp e fotossíntese.
Após cada irrigação, notou-se uma recuperação rápida em todos os parâmetros
analisados. Deste modo, foi possível concluir que as plantas de milho foram capazes
de se recuperar do déficit hídrico rapidamente, apresentando uma recuperação total
em apenas um dia para todos os ciclos analisados. A sonda de turgor foi capaz de
indicar e monitorar o status hídrico da planta, mas nos 10 dias finais de estresse no
último ciclo de secagem do solo, as suas medidas sinalizavam uma possível
manutenção do turgor não condizente com a condição real das plantas, que nesse
momento apresentavam baixos valores de potencial da água, de condutância
estomática e de assimilação de CO2, além de enrolamento das folhas. Portanto,
maiores estudos são necessários para conhecer as possíveis causas desse
comportamento da sonda nessas circunstâncias.
Palavras-chave: Déficit hídrico; Sonda magnética de turgor; Zea mays
.
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ABSTRACT
Turgor pressure variation among maize plants under water deficit condition
Maize is a relatively tolerant plant water stress, especially in their early stages of
growth. Plants subjected to water deficit have reduced growth by decreased
photosynthetic rate and the availability of water in their tissues. The monitoring of
water potential is important as an indicator of water stress, but the few methods for
determining it .are not amenable to automation and for being destructive nature; the
results are not always consistent with the actual conditions. With the new leaf patch
clamp pressure probe developed by Zimmermann et al (2008) for the determination
of leaf turgor, one can assess the water status of the plant and in some cases up to
indicate the ideal time for irrigation. It is highly sensitive, versatile, non-destructive,
easy to handle, with immediate results and available online. Thus the aim of this
study was to determine if the maize plants subjected to drought cycles, had the ability
to recover from water deficit, in addition to testing the effectiveness of this new
method for monitoring stress. Plants were grown in pots in a greenhouse, where the
leaf status was monitored through the leaf water potential, stomata conductance, leaf
turgor pressure and photosynthesis. Plant growth (height, leaf area and dry mass)
was continuously evaluated. Measures initiated one and half month after sowing and
plants were monitored for about 30 days, by using the variable Pp (resulting
pressure) given by de probe. Two treatments were imposed, one where the plant was
kept irrigated and another where irrigation was suspended were established. As the
days passed, the plants showed the first visual signs of stress, such as curling
leaves. During this period we observed a fluctuation in the values of Pp throughout
the day signaling loss of turgor, but with a recovery at night. There were significant
differences between treatments for stomata conductance, water potential,
photosynthesis and Pp over the days. After each irrigation, noticed a rapid recovery
in all parameters analyzed. Thus, we concluded that maize plants were able to
recover quickly from the water deficit, with a full recovery in just one day for all cycles
analyzed. The turgor probe was able to display and monitor the water status of the
plant, but in the last ten days of deficit it was not signaling an evident turgor loss as
demonstrated by other indicators, as leaf curling, low leaf water potential, CO 2
assimilation and stomata conductance. So, more studies are required to explain the
probe response under these circumstances.
Keywords: Water deficit; Pressure probes; Zea mays
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1 INTRODUÇÃO
Quando a planta está sujeita a déficit hídrico, muitos de seus processos
fisiológicos são afetados, tais como: abertura estomática, fotossíntese, síntese de
proteínas, atividade enzimática e hormonal, dentre outros (VILELLA; BULL, 1999).
Estas variações ocorrem concomitantemente, porém algumas plantas respondem
mais rapidamente tanto ao déficit hídrico quanto à irrigação.
A fotossíntese em plantas é negativamente afetada pelo déficit hídrico
determinado pelas mudanças do potencial da água da folha (GHANNOUM, 2009).
De outro modo, as plantas C4, como o milho, cana-de-açúcar e sorgo, são mais
eficientes no uso da água pela sua morfologia e metabolismo diferenciados (EVERT,
2006) e assim, são plantas mais adaptadas a altas temperaturas e sazonalidade
hídrica, devido ao mecanismo de concentração interna de CO2 nos tecidos.
Plantas de milho submetidas à condição de déficit hídrico apresentam
uma diminuição do potencial da água, causando o fechamento estomático e, por
conseguinte, a diminuição da fotossíntese e assimilação de carbono (OTEGUI et al.,
1995). Os principais efeitos da falta de água em plantas de milho são diminuição da
biomassa e produção de grãos (KORSAKOV et al., 2008), principalmente se ela
ocorrer durante o pendoamento e o espigamento (TOLLENAAR; LEE, 2011).
O monitoramento das condições hídricas das plantas é importante
para a determinação do momento ideal de irrigação, evitando deste modo perdas
decorrentes da falta de água. Para isso, tem sido utilizados com frequência
indicadores do status hídrico da planta, tanto pela medida do potencial da água de
seus órgãos (principalmente as folhas) por métodos de equilíbrio de pressão de
vapor (psicrometria/higrometria de termopar) e de equilíbrio de pressão (câmara de
pressão), como pela medida da variação de dimensões da espessura foliar pela
técnica de transdutores lineares e/ou do diâmetro de troncos/caules pela
microdendrometria.

O grau de déficit hídrico de uma planta pode ser inferido,

também, a partir das suas respostas fisiológicas, como variação da condutância
estomática à difusão de vapor, da temperatura do dossel vegetativo e do fluxo de
seiva bruta.
Apesar de todas essas alternativas de avaliação do status hídrico de
plantas, os estudos nessa área de pesquisa ressentem-se de problemas envolvendo
a representatividade desses indicadores de déficit baseados na própria planta,
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principalmente naqueles com uso de inferências a partir das respostas fisiológicas e,
também, por problemas práticos de aplicação, como dificuldade de automação das
medidas e tempo demandado para cada medida, que ocorre na determinação do
potencial da água e da condutância foliar à difusão de vapor. Além disso, os
resultados obtidos nem sempre condizem com a condição real da planta
(ZIMMERMANN et al., 2004).
Com base nessas dificuldades, um novo método foi desenvolvido por
pesquisadores alemães (ZIMMERMANN et al., 2004), pela instalação de uma sonda
que mede em tempo real o turgor relativo da folha, indicando o status hídrico da
planta. Além do monitoramento contínuo das condições hídricas, ao fornecer uma
informação detalhada das mudanças relativas da pressão de turgor (FERNANDES,
2011) o emprego da sonda magnética tem revelado novidades sobre a dinâmica da
água na planta (Zimmermann et al. 2008; 2010), como na sinalização do estresse
desde as raízes até as folhas, composto de três possíveis mecanismos, o hidráulico
(STRECK, 2004), o químico (PASSIOURA, 1988) e o elétrico (HAFKE et al., 2013),
mas ainda hoje, tenta-se entender a relevância de cada um. O sinal hidráulico foi o
mais extensivamente estudado, mas, apesar disto, ainda existe muita controvérsia
sobre os resultados obtidos, devido ao uso dos métodos correntes.
Além das novidades que o uso da sonda magnética tem revelado sobre
a dinâmica da dinâmica da água na planta, tem-se aventado a hipótese dela
contribuir para avaliar possíveis erros metodológicos executados no passado
(ZIMMERMANN et al, 2008). Desse modo, o emprego da sonda constitui-se numa
técnica complementar para a avaliação da condição hídrica da folha.
Assim, objetivou-se com este trabalho determinar a capacidade das
medidas de turgor pela sonda magnética de servir como base para avaliar o grau de
déficit hídrico de plantas de milho, subsidiadas por medidas de potencial da água da
folha, assimilação de CO2 e condutância estomática.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Efeitos fisiológicos da falta de água em plantas
A disponibilidade hídrica no solo e as temperaturas extremas (frio ou
calor em excesso) são os fatores ambientais mais limitantes para a produção
vegetal. Elementos s fatores ambientais, como a temperatura e a umidade do ar, e o
vento influenciam a transpiração na medida em que alteram o gradiente de vapor
d’água entre a superfície das folhas e o ar. (ANGELOCCI, 2002).
O déficit hídrico afeta o metabolismo das plantas de várias maneiras,
sendo o fechamento estomático e consequentemente a diminuição da condutância
estomática um primeiro mecanismo de ação contra o estabelecimento do déficit
(GOODGER; SCHATCHMAN, 2010), o que reduz a transpiração e previne a
excessiva perda de água (COCHARD et al., 2002). Por outro lado, essa diminuição
da abertura estomática prejudica a absorção de CO2 e consequentemente a
fotossíntese (LIU et al., 2005), afetando o crescimento da planta (CHAVES et al.,
2008).
A elevação do déficit hídrico acarreta também mudanças no
metabolismo fotossintético, promovendo uma inadequada regeneração da ribulose1,5-bisfosfato (RuBP), inibição da rubisco e da rubisco ativase, todas presentes no
mecanismo de absorção e utilização do CO2 (LAWLOR; CORNIC, 2002). Um déficit
severo leva a formação de espécies reativas de oxigênio, o que causa a fotoxidação
das membranas lipoproteicas fotossintéticas e desorganização das membranas dos
tilacóides. A diminuição da fotossíntese acarreta alteração na síntese de sacarose e
amido, assim como ATP e NAD(P)H, fontes de energia armazenadas pela planta
(YORDANOV et al., 2003).
Com uma quantidade baixa de água nos tecidos, o crescimento da planta fica
prejudicado, já que tanto a multiplicação como o alongamento celular está ligado
intimamente com a turgescência das células. Plantas de girassol submetidas a déficit
hídrico médio, com potencial da agua ao redor de –1,0 MPa, começaram a
apresentar diminuição do crescimento, quando comparadas a plantas bem
hidratadas (NARDINI; SALLEO, 2005).
Em milho foi determinado que valores menores que -0,4 MPa afetavam
a expansão foliar, entretanto, quando os valores atingiam entre -0,6 e -0,8 MPa, a
fotossíntese era máxima (BOYER, 1970). Mas essa conexão entre turgor e
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expansão foliar não é tão simples, já que existem outros mecanismos que afetam o
crescimento, como por exemplo, a ação do ácido abscísico, auxinas e giberelinas
(PASSIOURA, 1988).
O milho possui alta eficiência de uso da água, sendo relativamente
tolerante, apresentando respostas que diferem de acordo com as fases de
desenvolvimento da cultura (CAKIR, 2004). O milho sob déficit hídrico leve pode ser
estimulado a um maior desenvolvimento de raízes em detrimento da parte aérea,
melhorando assim a sua busca pela água (KORSAKOV et al., 2009).
Há redução desse crescimento quando o milho é submetido a longos
períodos de seca (SHARP; DAVIES, 1979), pela diminuição da conversão da
radiação em biomassa (OTEGUI et al., 1995), sendo que o período crítico ocorre na
sua fase reprodutiva, principalmente durante o pendoamento e o espigamento
(TOLLENAAR; LEE, 2011). O mesmo foi observado em plantas jovens de girassol
submetidas a um pequeno déficit hídrico, mas com perdas expressivas de
produtividade quando elas atingiam a fase de floração e frutificação (D’ANDRIA et
al., 1995).
A medida do potencial da água é importante para a determinação do
estado hídrico da planta, variando de valores próximos de zero, quando as plantas
se apresentam sem déficit, a valores bem negativos, quando estas se apresentam
em déficit severo (KRAMER; BOYER, 1995).
Do mesmo modo, o potencial da água das folhas flutua durante o dia,
de acordo com a demanda evaporativa e a abertura estomática. Os maiores valores
são encontrados no amanhecer, logo antes dos primeiros raios solares e os menores
valores ao redor do meio dia (TARDIEU; SIMONNEAU, 1997). Porém, algumas
plantas classificadas como isohídricas, grupo no qual o milho é incluído, promovem
um fechamento progressivo dos estômatos durante o dia, balanceando o aumento
da demanda evaporativa, fato que independe do status hídrico do solo.
Um dos fatores atribuídos a esse controle da condutância estomática é
a concentração de ácido abscísico (ABA) xilemático que se mantém constante,
principalmente durante a tarde (TARDIEU; SIMONNEAU, 1997). Uma das hipóteses
existentes relata que durante o secamento do solo uma fonte de ácido abscísico
(ABA) radicular chega às folhas, através do xilema, e regula a condutância
estomática evitando a perda de água (ZHANG; DAVIES, 1989).
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Outro fator a ser levado em consideração é a capacidade da planta em
se recuperar de déficits durante seu ciclo. Esta capacidade de recuperação é
determinante para uma maior tolerância a ciclos curtos de déficit. Plantas de milho
submetidas a condições em que o potencial da água da folha variou de -1,2 a -1,5
MPa recuperaram a sua condição hídrica após o fechamento dos estômatos
(BERGONCI et al., 2000).
Algumas plantas estudadas apresentam um mecanismo de tolerância a
condições de déficit hídrico, denominado ajuste osmótico. Este mecanismo envolve
a acumulação de solutos na célula em resposta a queda no potencial da água no
ambiente celular. Como consequência, o potencial osmótico é diminuído, o que força
a entrada de água nas células, mantendo a pressão de turgor (BABU et al., 1999).
Esta acumulação pode ser passiva, conforme ocorre a desidratação da célula, ou
ativa, a qual se caracteriza exclusivamente de ajuste osmótico (PATAKAS et al.,
2002).
Existem diversas linhas de pesquisa indicando três componentes
principais para esta sinalização do estresse: um componente químico (PASSIOURA,
1988), um componente hidráulico (STRECK, 2004) e por último e mais recente, um
componente elétrico (FELLE; ZIMMERMANN, 2007).
Nos últimos anos, tem aumentado o número de trabalhos com o
propósito de identificar os componentes responsáveis pela sinalização raiz-folha. O
principal agente tido como o mais provável sinalizador químico, o ácido abscísico
(ABA), tem sido bastante estudado (KIM et al., 2012).
Há 50 anos o fechamento estomático era tido como um mecanismo
efetivo ao aumento da resistência ao fluxo de água para fora da planta e que o
potencial da água na folha sempre seria menor quanto maior o déficit hídrico no solo
(STRECK, 2004). Assim desenvolveu-se a ideia de que um sinal hidráulico nas
folhas era o mecanismo que causava fechamento estomático em resposta ao
secamento do solo (STRECK, 2004).
Muitos estudos mostram que esse decréscimo da abertura estomática
precede mudanças no potencial da água na folha, assim em estágios iniciais de
estresse hídrico, parece que as folhas respondem a um sinal químico, em vez do
hidráulico, transportado no xilema desde as raízes (GOODGER; SCHATCHMAN,
2010).
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A teoria de que a planta, o solo e a atmosfera estão interligados e
formam um contínuo é verdadeira e pode ser quantificada através de medidas
diretas e/ou indiretas em cada um deles (BEN-GAL et al., 2010). O monitoramento
do status hídrico com base na própria planta pode envolver medidas diretas de
respostas fisiológicas ou apenas medir mudanças de processos secundários
indiretamente afetados pelo status hídrico, como por exemplo, o crescimento (BENGAL et al., 2010).
Para se medir o potencial da água de plantas os métodos disponíveis
mais utilizados são o da câmara de pressão (SCHOLANDER et al., 1965), e o de
equilíbrio de vapor entre a amostra e a atmosfera da câmara em que ela é inserida,
determinando-se o valor de potencial pela relação deste com a pressão de vapor em
equilíbrio, pelo uso ou da técnica psicrométrica ou da higrométrica (BAUGHN;
TANNER, 1976). Porém, Zimmermann (1995) contesta estas metodologias por
vários motivos: os valores extremamente negativos de pressão no xilema medido de
modo indireto e deste modo à teoria da coesão-tensão amplamente aceita pela
comunidade científica, explicando toda a movimentação de água pela planta.
Tais métodos são invasivos e as medidas demandam muito tempo
(principalmente no caso dos métodos psicrométrico e higrométrico); não são
passíveis de automatização; o número de folhas necessário para uma boa análise é
elevado, devido à variabilidade do potencial da água entre folhas é elevado. Além
disso, a validade destes métodos nunca foi demonstrada em modelos apropriados e
independentes (ZIMMERMANN, 1995; WESTHOFF et al., 2009;).
Várias outras técnicas para caracterizar o déficit hídrico das plantas
foram testadas por Balling e Zimmermann (1990) para medição da pressão
xilemática, também estudadas por Melcher et al. (1998) e Wei et al. (2001) mas que
apresentam ressalvas quanto aos resultados finais, dado a dificuldade operacional
principalmente ao se manusear uma micropipeta componente da sonda em um vaso
tão fino quanto o xilema. Outra técnica para caracterizar o grau de déficit hídrico, não
invasiva e que permite automação das medidas é a detecção de microvariações do
caule ou tronco, que apresenta como problema a interpretação dos valores e a
representatividade das próprias medidas (Ortuño et al., 2004).
Zimmermann et al. (2008) propõem um novo método para medida de
turgor celular, a chamada sonda magnética. Ela é altamente sensível, versátil, fácil
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de manusear, apresentando resultados imediatos. São resultados dos efeitos da
transpiração e/ou regimes de irrigação, de acordo com as relações hídricas na folha.
A sonda surge como mais uma ferramenta para auxiliar as medidas
das condições hídricas da folha. Em Bramley et al. (2013) ela é utilizada para
determinar a resistência a seca de um genótipo de trigo, substituindo as medidas
destrutivas e outras técnicas mais antigas como o uso de câmeras de infravermelho
(método utilizado para a seleção de genótipos mais resistentes a perda de água).
Medidas comparativas dos resultados obtidos com a câmara de pressão e a sonda
magnética, mostram que os valores de pressão relativa ou resultante (Pp) gerados
pela sonda podem ser utilizados conjuntamente com outros métodos de
determinação de potencial da agua para um resultado mais detalhado das variações
hídricas da folha, com a vantagem das medidas da sonda não serem destrutivas e
poderem serem disponibilizadas online (FERNANDÉZ et al., 2011).
Deste modo, medidas de turgor foliar em tempo real abrem novas
possibilidades, já que com diversas sondas pode-se fazer um mapeamento hídrico
entre as folhas, raízes e atmosfera. Assim, toda a dinâmica da água na planta pode
ser detalhada, aproximando-se dos valores reais (ZIMMERMANN et al., 2008).
2.2 Sonda magnética de turgor foliar
Esta sonda é caracterizada por alta precisão, operacionalidade conveniente,
custos mínimos e adequação da automação. Os dados podem ser transferidos via
wireless a um computador pessoal ou a um servidor de internet via serviços
telefônicos para avaliação em tempo real. A tecnologia inclui um sensor de pressão
em miniatura de silicone integrado a duas peças de metal, onde uma delas possui
um imã que permite um aperto constante das duas sobre o limbo da folha. A
magnitude da função de transferência depende de dois termos, um independente de
turgor (relacionado com a compressão da cutícula, paredes celulares e outros
elementos estruturais) e um outro dependente do turgor (ZIMMERMANN et al.,
2008).
A teoria mostra que a pressão dependente do turgor é parte da função
de transferência Tf, da pressão de turgor da célula da folha, Pc, e prevê que Tf
assuma valores próximos a zero se Pc é alto e vice versa, valores próximos a esta
unidade se Pc é baixo.
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Os dados também demonstraram que mudanças no regime de
irrigação e no microclima podem ser detectados pela sonda, e o uso de várias delas
permite estudar o transporte diurno de água em múltiplas escalas, desde folhas
únicas até o organismo todo (ZIMMERMANN et al., 2008).
O Zim-clamping é um equipamento de utilização conjunta com as
sondas, desenvolvido para ajustar a pressão inicial do equipamento sobre a folha,
com base em experimentos realizados durante o desenvolvimento do equipamento.
O equipamento é ligado nas sondas e após ajustada essa pressão, pode se iniciar
as medidas após a estabilização das medidas. Assim é possível realizar uma
calibração da pressão de aperto inicial, sendo que o valor de referência é 30 kPa.
Após a instalação e verificação das sondas, elas são ligadas ao
sistema de transmissão para o começo das leituras. Essa pressão de aperto pode
ser ajustada por uma rosca existente na parte superior da sonda, que em algumas
situações de folhas sensíveis ao aperto como a Arabidopsis thaliana, se torna
necessário.
A remoção das sondas para inspeção após dois meses de medidas
mostra pequenas marcas, mas nenhuma lesão. Quando deixadas por mais de três
meses, esta área começa a ficar amarelada, indicando um decréscimo no conteúdo
de clorofila, mas sem nenhuma mudança anatômica, decorrente da falta de
exposição ao ambiente (ZIMMERMANN et al., 2010).
O principio básico da sonda magnética, também chamada de leaf patch
clamp pressure probe (LPCP), é a de que uma área relativamente pequena da folha
é um contato hidráulico com o ambiente e usado como elemento sensível a
mudanças de pressão de turgor nas áreas adjacentes não cobertas de tecido
vegetal. O diagrama esquemático do princípio de funcionamento da sonda é
mostrado na Figura 1 (ZIMMERMANN et al., 2010).
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Figura 1 - Diagrama esquemático do princípio da sonda magnética (Leaf Patch Clamp Pressure
Probe), (Pclamp: pressão exercida pelos imãs, Tf: turgor foliar, Pp: pressão resultante da
interação da sonda com as folha) (ZIMMERMANN et al., 2010)

O fato de a área de folha amostrada pela sonda ser a menor possível
garante a troca de solutos e produtos fotossintéticos entre o tecido que está sob a
sonda e o não coberto, evitando danos celulares (ZIMMERMANN et al., 2010).
A turgescência da folha é determinada medindo a função da
transferência de pressão na sonda, isto é, através da medida de pressão de saída
no pedaço de folha (Pp), durante a aplicação de uma pressão de aperto constante
Pclamp (até 250 kPa), este pode ser gerado tanto por uma mola como por um imã.
Uma análise detalhada tem mostrado (ZIMMERMANN et al., 2008) que Pp é uma
função de potência da pressão de turgor celular (Pc):

𝐛
𝐏𝐩 =
𝐚𝐏𝐜 + 𝐛

𝟏
𝐚

. 𝐅𝐚. 𝐏𝐜𝐥𝐚𝐦𝐩

(1)

onde a e b são constantes e iguais ou maiores que um, Fa é um fator
de atenuação da pressão específicoda folha, dependente da compressibilidade do
sensor de silicone e elementos estruturais da folha, como a presença de cutícula e
as paredes celulares.
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Medições tem mostrado que Fa pode ser assumido constante por no
máximo três meses. A equação (1) mostra que Pp e Pc são inversamente
proporcionais. O uso de metal na construção da sonda permite dissipação mais
rápida de calor do que no plástico, assim os efeitos da temperatura no sensor ou na
folha são excluídos (ZIMMERMANN et al., 2010; RÜGER et al., 2010).
2.3 Pesquisas recentes utilizando a sonda de turgor
Resultados de pesquisa demonstraram que a sonda (LPCP) é precisa,
não invasiva e uma técnica robusta para monitoramento online de mudanças no
status hídrico de folhas de banana, oliveira, citros, carvalho, videiras entre outras,
durante vários meses (FERNANDÉZ et al., 2011).
Em oliveiras, as medidas revelaram pressões (Pp) entre 75 kPa e 15
kPa em plantas sob condições normais de irrigação e 180 kPa e 30 kPa onde a
irrigação era deficiente (EHRENBERGER et al., 2011). Além disso, mudanças na
condição de iluminação (dia/noite) favoreciam essas alterações.
Foram observados indicadores promissores na detecção de déficit
hídrico utilizando as sondas, que são: a elevação dos picos Pp ao meio dia, aumento
do tempo de recuperação da pressão de turgor durante a tarde e o aumento dos
valores de Pp a noite (ZIMMERMANN et al., 2010). Plantas de oliveira submetidas a
condições de limitação de água apresentaram estes indicadores (FERNADÉZ et al.,
2011) e valores similares a outras metodologias adotadas foram obtidos (BEN-GAL
et al., 2010).
Em plantas de videira sob condições de déficit hídrico, a turgescência
da folha foi maior durante a noite e decresceu ao longo do dia, com seu pico máximo
ao meio dia, condição que apenas confirmou a eficácia das medições (RÜGER et al.,
2010). Estas responderam ao déficit de água severo em decorrência de oscilações
na condutância estomática e assim em Pp. Isto foi observado com tal regularidade
após quatro dias sem irrigação.
Além disso, usando a sonda, concluiu-se que os tratamentos de
irrigação dado as plantas pelos agricultores não eram ótimos, e deste modo,
permitiu-se uma melhor adequação dos regimes de irrigação para a produção
máxima (RÜGER et al., 2010).
Ehrenberger et al. (2012), trabalhando com carvalho europeu (Quercus
robur L.) mostrou que a incidência da radiação solar modifica drasticamente os
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níveis da turgescência da folha e a espessura do caule (medidas dendrométricas).
Tais respostas são instantâneas e variam de acordo com a variação na incidência de
luz solar. Porém, em caules as variações não são instantâneas, já que deve existir
algum mecanismo que limita a ligação da água entre as folhas e os tecidos de
estocagem de água nos ramos.
Ache et al. (2010) utilizando a sonda de turgor, foram capazes de
captar a mudança na pressão causada pela modificação na condutância estomática
em resposta a estímulos como luz, concentração de CO2, temperatura e umidade.
As medidas de pressão foliar dadas pela sonda foram proporcionais à transpiração,
mesmo quando aplicadas substâncias capazes de inibir a mesma, como ozônio e
DCMU e o próprio ABA.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material Vegetal
Foram utilizadas sementes de milho (cultivar AG5055) fornecidas pelo
Laboratório de Sementes da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(ESALQ). As sementes foram germinadas em câmara de germinação (BOD), em
papel germitest e transplantadas para os vasos de 5 litros, preenchidos com terra
argilosa e substrato orgânico na proporção de mistura peneirada (60:40 v/v).
As plantas foram adubadas semanalmente com solução nutritiva
de Hoagland com adição de micronutrientes, para condições ótimas de crescimento
e cultivadas na casa de vegetação do Laboratório de Estudos de Plantas sob
Estresse – LEPSE/ESALQ.
3.2 Condições de déficit hídrico
Após um período de crescimento de aproximadamente um mês e meio,
as plantas foram submetidas à condição de déficit hídrico, sendo esta avaliada pelas
medidas da

sonda de turgor, potencial da água, além da observação do

enrolamento das folhas (CARLESSO, 1997; MOULIA, 2000).
As sondas foram instaladas após a total expansão da 5ª folha. Foram
realizados dois tratamentos:
1- Plantas em condição hidratada (controle)
2- Plantas em déficit hídrico controlado
O volume de irrigação foi realizado com base em teste preliminar,
sendo o volume médio necessário para atingir a capacidade de campo para cada
vaso, de 1 litro de água. Este valor foi assumido como valor-base para a irrigação
das plantas.
Para a manutenção das plantas sob condição hidratada, a irrigação foi
realizada diariamente. As plantas submetidas a déficit hídrico foram monitoradas da
mesma maneira e a irrigação foi realizada somente quando o potencial da água na
planta atingia valores abaixo de –1,5 MPa e concomitante estabilidade nos valores
de Pp diários (observação com base nos dias anteriores)
Em cada tratamento foi instalada uma sonda para acompanhar o status
hídrico da planta. Durante 31 dias as sondas ficaram instaladas realizando-se
medidas ininterruptamente, sempre revelando mudanças em Pp (pressão resultante)

28

que sinaliza o inverso do turgor foliar. A análise de potencial da água, trocas
gasosas e biometrias foram realizadas três vezes por semana, com plantas do
mesmo tratamento, a fim de se correlacionar as medidas.
Após cada reidratação das plantas sob déficit hídrico, foram realizadas
as mesmas medições, a fim de verificar a recuperação das plantas. Cada dia de
experimento consistiu as repetições dos tratamentos, ou seja, os blocos do
delineamento estatístico. Foram analisadas quatro plantas a cada amostragem.
3.3 Análises fisiológicas
Determinação do turgor foliar
As plantas foram submetidas a análises de turgescência através da
sonda magnética, conjuntamente com os pesquisadores do Zim Plant Technology,
situado em Berlim.

O esquema geral dos componentes do sistema de medidas é

mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Esquema do fluxo de medidas de turgor das folhas, incluindo os
componentes de transmissão de sinais e de recepção dos dados em equipamento
letrônico do usuário (Zim-Plant- technology.com, 2013)
As sondas foram instaladas no limbo foliar tomando cuidado para evitar
tanto a nervura central como aquelas mais salientes, além de evitar a proximidade
da borda. Para não danificar os sensores de silicone, as folhas foram limpas e
secas, tendo sido as plantas escoradas com auxílio de varetas de bambu, para
impedir movimentação excessiva da sonda e danos aos fios de conexão dos imãs ao
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transmissor (Figura 3). Com o aparelho ZIM-clamping, pôde-se encontrar a pressão
ótima de “aperto” e também testar a função apropriada da sonda fixada à folha.

A

B

Figura 3 - Sondas de turgor instaladas sobre as folhas nos dois tratamentos (A: com déficit e B: sem
déficit)

Após fixadas nas folhas e corrigida a pressão de aperto, as sondas
foram conectadas aos transmissores wireless que enviaram os resultados de
pressão até o equipamento central (data center) (Figura 2). Os detalhes do
equipamento e sua utilização correta são descritos em Zimmermann et al. (2008).
As plantas foram submetidas a um total de cinco ciclos de estresse e
cinco irrigações. Deste modo, foi possível obter a dinâmica de cada ciclo e do ciclo
total (24 de abril a 27 de maio de 2013) para ambos os tratamentos.
A utilização da sonda deve ser ininterrupta, ou seja, existe a
necessidade de que se evite sua substituição durante a sequência de um turno de
medidas, já que a cada recolocação ha uma variação grande da pressão inicial de
aperto, o que ocasiona um erro na avaliação dos dados. Ocorrendo isto, existe a
necessidade de se analisar separadamente os períodos.
Neste experimento houve a necessidade de troca das folhas amostradas,
devido a sua senescência em decorrência do déficit. Para tanto, as avaliações com
a sonda foram divididas em dois períodos distintos em ambos tratamentos. No
primeiro período não houve déficit hídrico significativo e no segundo foi visível a
influência do déficit hídrico.
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Potencial da água da folha
Para a determinação do potencial da água da folha, foi utilizado o
método de equilíbrio de pressão de vapor com emprego da técnica higrométrica,
utilizando um microvoltímetro modelo HR-33T (Wescor, Logan, UT, USA) acoplado a
câmaras Wescor C52 e a leitura foi corrigida de acordo com o πv de cada câmara.
Na transformação do sinal das câmaras para potencial da água foi utilizada uma
constante de calibragem fixa de 7,5 µV/MPa .
As análises foram realizadas três vezes por semana e nos dias onde foi
realizada a reidratação (24/04, 29/04, 06/05, 13/05 e 21/05) com o objetivo de se
verificar uma possível correlação com as medidas da sonda. Em cada dia de análise,
uma planta de cada tratamento foi selecionada para a determinação de seu
potencial da água foliar, para comparação com as outras duas em que a sonda foi
instalada.
As medidas de potencial da água tinham início às 7:00 h, sendo feito
outra coleta as 7:30 h (repetição). Estes horários foram escolhidos com base no
ambiente interno da estufa quanto à demanda atmosférica nos períodos de medidas
(baixa irradiância direta e dias com ocorrência de nevoeiro nas primeiras horas da
manhã). Outras amostragens foram realizadas às 12:30 h, 13:00 h, 16:00 h e 16:30
h. As plantas foram levadas ao laboratório e coletados dois discos foliares de 5 mm
de diâmetro da 5ª folha totalmente expandida) de cada tratamento, sendo um de
cada planta do tratamento. Os discos foram inseridas nas câmaras C52 eApós o
período de estabilização, que consistiu do tempo para que o potencial da água se
equilibrasse com a atmosfera da câmara higrométrica, foi realizada a medida. Com
base em testes preliminares, o tempo adotado para equilíbrio da amostra, em
diferentes condições de turgor, foi de 30 minutos.
Fotossíntese e condutância estomática
As medições foram realizadas com auxílio do analisador de gás por
infravermelho (IRGA, modelo LI-6400XT, LI-COR, Lincoln, EUA). Foram obtidas as
taxas de assimilação de CO2 (assimilação liquida) (A, µmol CO2 m-2 s-1) e
condutância estomática (gs, mol H20 m-2 s-1). As medições foram realizadas em casa
de vegetação, utilizando o valor de radiação solar externa como referência , ou seja,
quando a radiação do equipamento no momento da medida se igualava a radiação
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solar incidente dentro da casa de vegetação; esta se manteve em torno de 900 µmol
m-2 s-1. As medidas de fotossíntese e condutância estomática ocorreram nos
mesmos dias onde houveram medições de potencial da água, porém no horário
onde a fotossíntese é maior, entre as 10:00 e 12:00 h, repetidas 4 vezes nas
mesmas plantas onde as sondas foram instaladas.
Foi utilizado um galão de volume conhecido com a função de
amortecimento da variação da concentração de CO 2 no ar. As condições de medida
se aproximaram das condições ambientais dentro da casa de vegetação, no intuito
de se obter a relação da planta com o ambiente. Nas medições foram utilizadas a 5ª
folha expandida, sendo a folha completamente expandida àquela que possui
aurícula visível.
Avaliações ambientais e biométricas
Durante a medida de turgescência, foram medidas a temperatura e a
umidade relativa do ar do local, através das sondas de temperatura e umidade da
Zim Plant Tecnology.
Foram realizadas análises biométricas ao final de cada dia de medida
que consistiram de: área foliar, altura das plantas e massa seca, para cada
tratamento.
As medidas de área foliar foram realizadas por. medidor de área foliar
(LI-3100C Area Meter, LI-COR).

Após as medidas da área as plantas foram

pesadas e colocadas em estufa para a secagem a 62,5º C até massa constante e
pesadas novamente para a obtenção da massa seca da parte aérea.
3.4 Análise estatística
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados no
esquema fatorial 2x2, onde as repetições são os dias de experimento. Os fatores
envolvidos no experimento são as metodologias (convencional e sonda magnética) e
os manejos da condição hídrica (plantas hidratadas e submetidas a déficit hídrico).
Foi realizado o teste F da análise de variância e o teste de Tukey para comparação
das médias, ambos ao nível de 5% de significância. Foram realizados testes de
paralelismo (comparação das relações ajustadas para diferentes situações,
esperando-se encontrar um padrão), para as análises biométricas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de variância mostrou que houve diferença estatística entre os
tratamentos, para as variáveis Pp (pressão resultante), potencial da água (Ψ), taxa
fotossintética líquida (A) e condutância estomática (gs) (Tabela 1).
Tabela 1 - Teste de comparação de médias entre os tratamentos com e sem déficit,
para as variáveis Pp (kPa), Ψ (MPa), A (µmol CO2 m-2s-1) e gs (mol H20 m-2s-1).
Tratamento

Pp

Ψ

A

gs

(kPa)

(MPa)

(µmol CO2 m-2s-1)

(mol H20 m-2s-1)

Com déficit

31,72 a

-1,39 a

22,45 a

0,14 a

Sem déficit

19,70 b

-1,08 b

18,04 b

0,10 b

* Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente a 5% de probabilidade,
pelo teste de Tukey. O teste foi realizado utilizando todo o período de análise, sendo 31 dias para a
variável Pp e 17 dias para Ψ, A e gs. Para Pp foi utilizada a média diária dos valores obtidos

As

amplitudes

das

curvas

apresentaram-se

aproximadamente

constantes ao longo do tempo nas plantas sem déficit hídrico no primeiro período
(Figura 4). No segundo período, nos dias 17, 22 e 25 de maio (Figura 5) houve
diminuição da amplitude das curvas devido às variações de temperatura e umidade
relativa do ar, já que a temperatura foi bem mais baixa que nos outros dias (valor
médio de 20º C) e a umidade relativa ligeiramente maior (valor médio de 70%), com
diminuição dos valores máximos de Pp.
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Pp mín

B

C

Figura 4 – A - Variação temporal de Pp, B - de Ppmax e Ppmín e C - da temperatura (T) e da umidade
relativa do ar (R.H.) durante o primeiro período de análise em planta de milho sem déficit hídrico. As
barras brancas se referem ao período diurno e as escuras se referem ao período noturno

A

Pp mín

B

C

Figura 5 - A - Variação temporal de Pp, B - de Ppmax e Ppmín e C - da temperatura (T) e da umidade
relativa do ar (R.H.) durante o segundo período de análise em planta de milho sem déficit hídrico. As
barras brancas se referem ao período diurno e as escuras se referem ao período noturno
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Nas plantas sem déficit hídrico, não houve acréscimo significativo dos
valores máximos de Pp, que geralmente ocorreram próximos do meio dia, porém,
para os valores mínimos, que ocorreram durante a madrugada, houve uma
diminuição gradual. Como as plantas foram adubadas com solução de Hoagland,
sendo a fonte de nitrogênio de origem amoniacal, tal fonte pode ter ocasionado uma
elevação na turgescência da planta, já que em outro experimento realizado onde a
fonte de nitrogênio foi o nitrato, não houve tal modificação (dados não mostrados).
Esta elevação do turgor foi mais pronunciada a noite, já que neste período a
evapotranspiração é pequena. Houve pequenas variações pontuais no Pp máximo
em ambos os períodos, mas pode-se notar claramente que isso ocorreu devido ao
efeito ambiental nesses dias.
Nas plantas submetidas a déficit hídrico houve um acréscimo gradual
de Pp diário após cada irrigação (Figuras 6 e 7). Quando o Pp foi máximo observouse que as plantas apresentaram potencial da água muito negativo, assim como
fotossíntese nula (Figuras 8; ver, também, Figura 14, pg. 42). Com o passar dos
dias, observou-se que houve um acréscimo gradativo de Pp maximo após a primeira
irrigação (dia 24 de abril) e de diminuição de Pp mínimo, mas após a segunda
irrigação (29 de abril) os valores máximos de Pp mostraram tendência de diminuição
(portanto inversa ao período entre entr 24 e 29 de abril) até o dia 06 de maio,
quando a sonda foi reinstalada em outra folha.
Assim como verificado em outros trabalhos (ZIMMERMANN et al.,
2008, 2010; EHRENBERGER et al., 2012), existem alguns indicativos a serem
utilizados para a avaliação de déficit hídrico utilizando a sonda, como: elevação dos
picos de Pp ao meio dia (quando esse acréscimo se torna máximo, passa a ser
denominado de pico de Pp ou Pp max, aumento dos valores de Pp noturno
(acréscimo nos valores mínimos) e o tempo de recuperação de Pp entre os valores
máximos e mínimos.
Dessa forma, pode-se assumir. que a elevação gradual e diária dos
picos seja uma condição na qual o grau de déficit está aumentando, até atingir
valores extremos e a partir daí, a planta vai perdendo a capacidade de recuperação
tanto noturna como diurna. Porém, .a diminuição dos valores máximos de Pp após a
irrigação de 29 de abril somente tendeu a aumentar a partir de 11 de maio (Figuras 6
e 7), ou seja, o período para entrada em déficit foi mais longo do que no período
anterior (entre a primeira e a segunda irrigação) .

36

Neste trabalho, porém foi possível observar apenas o acréscimo nos
valores máximos de Pp (Pp máx), lembrando que quanto maior Pp menor o turgor e
assim houve uma perda da habilidade de manutenção de turgor com a elevação do
déficit, facilmente constatada pela presença de enrolamento foliar e murcha nos
horários mais quentes do dia (Figura 9).

A

B

C

Figura 6 - A - Variação temporal de Pp, B - de Ppmax e Ppmín e C - da temperatura (T) e da umidade
relativa do ar (R.H.) durante o primeiro período de análise em planta de milho sob déficit hídrico. As
barras brancas se referem ao período diurno e as escuras se referem ao período noturno

A partir do dia 6 de maio, o sensor foi colocado em outra folha, devido
a senescência da anterior. Esta mudança provocou uma alteração em Pp, devido a
uma da variação natural de cada folha. Dessa forma, vale ressaltar que as medições
com as sondas de turgor devem levar em conta a variação temporal de cada folha e
não os valores absolutos encontrados (ZIMMERMANN et al., 2010).
Nos três últimos ciclos de estresse entre (7 e 27 de maio), foi possível
observar uma variação maior de Pp (Figura 7). No período entre os dias 9 e 13 de
maio, houve uma elevação de Pp em função da intensidade do déficit e uma
redução de Pp após a irrigação feita nesse último dia citado (Figura 8). As linhas
diagonais presentes nessa figura correspondem exatamente à elevação do déficit e
a diminuição após a irrigação. No dia 12 de maio o Pp atingiu o valor máximo de 45
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kPa, mas após o dia 13 de maio foi realizada uma irrigação a qual a planta
respondeu rapidamente, havendo o decréscimo de Pp a 30 kPa no dia seguinte..

A

B

C

Figura 7 - A - Variação temporal de Pp, B - de Ppmax e Ppmín e C - da temperatura (T) e da umidade
relativa do ar (R.H.) durante o segundo período de análise em planta de milho sob déficit hídrico. As
barras brancas se referem ao período diurno e as escuras se referem ao período noturno. As sondas
forma inseridas na folha V5, em plantas cultivadas em casa de vegetação

Alguns autores observaram que plantas sob estresse hídrico tendem a
perder a capacidade de recuperação do turgor, principalmente após o pôr do sol,
com o acréscimo do déficit hídrico. Estes valores são reestabelecidos após a
irrigação (BEN-GAL et al., 2010; BRAMLEY et al., 2013).
Para explicar o decréscimo gradativo de Ppmin após cada irrigação
(Figuras 6 e 7) é possível aventar algumas possibilidades, como: um reflexo da
recuperação limitada da turgescência da planta, aumento da tolerancia da planta ao
déficit hídrico a cada ciclo, recuperando-se e mantendo-se mais hidratada, a
presença de células buliformes e de presença de cavitação.
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A

B

Figura 8 - A – Análise detalhada da variação temporal de Pp e B - da temperatura (T) e da umidade
relativa do ar (R.H.) entre os dias 9 a 16 de maio em planta de milho sob déficit hídrico. As barras
brancas se referem ao período diurno e as escuras se referem ao período noturno

Plantas da família Poaceae, da qual o milho faz parte, possuem
algumas estratégias para resistir ao déficit hídrico. Uma dela é a presença de um
conjunto de células motoras denominadas células buliformes que estão presentes na
face adaxial das folhas, dispostas em fileiras longitudinais, paralelas às nervuras,
podendo estar agrupadas em uma seção transversal de 2 a 8 células. Essas células
promovem o enrolamento das folhas em condições de perda excessiva de água,
diminuindo sua área específica e formando uma espiral (EVERT, 2006).
Foi observado que a maioria das plantas do tratamento sob déficit
hídrico já apresentava esta condição de enrolamento após dois dias da irrigação,
principalmente durante os horários mais quentes do dia (Figura 9). Assim, tanto o
potencial da água como Pp não tiveram decréscimo elevado no período em que as
folhas se apresentavam enroladas.
Durante o enrolamento das folhas, com o decréscimo da condutância
estomática, pode ocorrer uma mudança no status hídrico delas, causando a falsa
impressão de que as plantas estejam mais adaptadas a esta condição de déficit,
pela elevação do turgor. Além disso, durante o enrolamento do limbo, pode ocorrer
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uma movimentação dos imãs, o que pode ter influenciado as medidas de Pp,
alterando a amplitude das curvas durante este período. Porém são necessários mais
estudos para mostrar a real influência disto na variação de Pp.

Figura 9 – Plantas de milho do tratamento de déficit hídrico com folhas enroladas no dia 13 de maio.
Dia de déficit hídrico máximo, no qual então fez-se a irrigação

Do mesmo modo, a diminuição do potencial da água para valores muito
negativos facilita a ocorrência de cavitação (ZIMMERMANN et al., 1995, 2004), que
consiste na quebra da continuidade da coluna de água no interior do xilema, com
consequente formação de bolhas de ar que dificultam ou impedem a ascensão da
água no interior deste tecido. Com o aumento do estresse, principalmente nos dois
últimos ciclos, o potencial da água decresceu para valores próximos a -2,5 MPa
(Figura 10), o que facilitaria a ocorrência da cavitação. Um detalhamento dos valores
de potencial da água foliar em cada horário de medida durante o quarto ciclo de
déficit, para os tratamentos com e sem déficit, pode ser visto na Figura 11.

40

3

C1

C2

C3

C4

C5

2,5

-Ψ (MPa)

2

1,5

1

0,5

irrigação
com déficit
sem déficit

24/abr
25/abr
26/abr
27/abr
28/abr
29/abr
30/abr
01/mai
02/mai
03/mai
04/mai
05/mai
06/mai
07/mai
08/mai
09/mai
10/mai
11/mai
12/mai
13/mai
14/mai
15/mai
16/mai
17/mai
18/mai
19/mai
20/mai
21/mai
22/mai
23/mai
24/mai

0

dias de medidas

Figura 10 – Variação diária média do potencial da água foliar durante os 5 ciclos (C1 a C5) de déficit e
reidratação em plantas de milho, para os tratamentos com déficit e sem déficit
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Figura 11 - Variação diária do potencial da água foliar para cada horário de medida, durante o 4º ciclo
(C4) de imposição déficit hídrico em plantas de milho, para os tratamentos com e sem déficit
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Com a entrada de ar no xilema das folhas, há uma diminuição na
capacidade de resposta da planta às variações ambientais. Deste modo, a sonda
interpreta este sinal como se a planta estivesse mantendo o turgor em níveis
elevados. Porém com as análises de potencial da água e mesmo visual é possível
observar uma situação antagônica, ou seja, a planta estava sofrendo os efeitos da
seca. Deste modo, haveria a possibilidade das plantas, ao invés de estarem mais
adaptadas ao estresse, estarem sofrendo cavitação nos seus xilemas.
Este processo foi confirmado por Kaufmann et al. (2009) em milho sob
condições de estresse, onde foi verificado aumento do número de cavitações com a
elevação do tempo de estresse. Os vasos se tornam funcionais seis horas após a
irrigação. Deste modo, a presença dessas bolhas de ar poderia influenciar o
resultado obtido pela sonda em condições de déficit severo, simulando uma
adaptação da planta ao estresse. De qualquer forma, são resultados que necessitam
de estudos mais aprofundados, para se entender até que ponto eles modificam o
turgor foliar e influenciam na resposta da sonda.
Durante o quarto ciclo de déficit (entre os dias 13 e 20 de maio)
(Figuras 10 e 11), o mínimo potencial da água alcançado foi próximo a -2,5 MPa,
mas logo após a irrigação, a planta se recuperou rapidamente, apresentando
fotossíntese máxima dois dias após (Figura 14), com valores próximos ou superiores
ao controle. As plantas nas quais não foi aplicado o déficit hídrico apresentaram
valores entre -1,0 a -1,5 MPa, apenas em decorrência da alta demanda evaporativa
da atmosfera, principalmente se observarmos a temperatura e umidade de cada dia
(Figuras 4 a 7). Fato parecido foi descrito anteriormente por Kramer e Boyer (1995).
Esses valores se mantiveram relativamente constantes ao longo de
todo período experimental, apresentando-se menos negativos nas medidas próximas
ao amanhecer.
O potencial da água foliar médio diário no experimento sofreu flutuação
ao longo dos dias, porém houve diferença mais acentuada entre os tratamentos a
partir de 13 de maio (Figura 10). Entretanto, pode-se observar nas Figuras 11, 12 e
13 que para períodos nos quais o déficit hídrico se mostrou mais acentuado, não
houve uma variação marcante nos tratamentos sem déficit. Nos tratamentos com
déficit a variação ao longo do dia acentuou-se a partir do dia 17 de maio. Este
comportamento observado em algumas plantas, como as C4, é denominado
isohídrico (TARDIEU; SIMONNEAU, 1998), onde a variação diária do potencial da
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água é pequena, auxiliada por um controle estomático eficiente, que impede a perda
excessiva de água. No dia 21 de maio, logo após a irrigação, houve o aumento do
potencial da água rapidamente, que se manteve constante durante o resto do dia
(Figura 13).
3
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Figura 12 – Variação do potencial da água no dia 17 de maio em plantas de milho submetidas ao
tratamento com e sem déficit hídrico
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Figura 13 - Variação do potencial da água no dia 21 de maio em plantas de milho submetidas ao
tratamento com e sem déficit hídrico. A irrigação ocorreu neste dia, logo antes da primeira retirada de
amostra para determinação do potencial da água

A diminuição do potencial da água demonstra uma resposta da planta
principalmente à diminuição do potencial de pressão celular. Assim como o
observado por Bianchi et al. (2005), esta queda de potencial pode não afetar o
crescimento da planta, dependendo da intensidade do déficit hídrico. Além disso, a
planta pode desenvolver um mecanismo de ajuste osmótico, que permite um
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crescimento celular e atividade estomática mesmo em potenciais hídricos foliares
bem negativos (BABU et al.,1999). Esta seria, também, uma explicação plausível
para o aumento de turgor foliar, medido pelas sondas, nas plantas sob déficit hídrico.
Porém mais análises seriam necessárias para confirmar essa hipótese de ajuste
osmótico.
A manutenção de um potencial da água relativamente constante ao
longo do dia pôde ser observada quando a planta é submetida a condições de déficit
severo, mas os menores valores de potencial normalmente ocorrem entre 13 e 16
horas, como observados por Vieira-Junior et al. (2007) e Martins et al. (2010),e como
ocorreu no presente trabalho (ver Figura 12) . Isso ocorreu devido ao aumento do
déficit de pressão de vapor do ar, ocasionado principalmente pela temperatura do ar
estar mais elevada ( Figuras 4 a 7) neste período do dia.
Durante o período de análise, observou-se uma variação na
fotossíntese (Figura 14). A resposta mais comum ao déficit hídrico é o fechamento
estomático, que provoca reduções na taxa de fotossíntese, pois reduz a
disponibilidade de CO2 nos sítios de carboxilação (SANTOS et al., 2009). Nos dias
em que o déficit foi máximo, também houve uma queda drástica na fotossíntese.
Conforme a planta foi sendo submetida ao déficit hídrico e posterior
irrigação, a mesma apresentou-se mais resistente, já que após a irrigação, esta
apresentou uma fotossíntese superior ao período de déficit anterior (Figura 14). Este
tempo de recuperação da fotossíntese máxima foi em geral de um dia apenas. De
alguma forma, estas plantas melhoraram seu desempenho, o que mostra a sua
capacidade de recuperação, assim como o ocorrido em Pp (Figuras 6 e 7).
O milho apresenta decréscimo da fotossíntese sob deficiência hídrica
moderada, principalmente devido à diminuição da condutância estomática, mas sob
déficit severo, limitações bioquímicas começam a ocorrer, causando danos muitas
vezes irreversíveis (GRZESIAK et al., 2007). Estudos conduzidos em soja e feijão
caupi (BERTOLLI et al., 2012) também mostram) que a capacidade de recuperação
da atividade fotossintética de cada planta depende de sua sensibilidade, presença e
localização de estômatos e bioquímica fotossintética, variando em grau e tempo de
recuperação. Isso se deve pela extensão dos danos causados aos fotossistemas.
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Figura 14 – Variação da assimilação de CO2 durante os 5 ciclos (C1 a C5) de défict e reidratação em
plantas de milho, para os tratamentos com déficit e sem déficit

Existem relatos de que um déficit hídrico prévio em determinadas fases
do desenvolvimento podem causar uma resistência da planta em fases posteriores,
ocorrendo o mesmo com a fotossíntese (RIBEIRO et al., 2008). Deste modo, pôdese concluir que as plantas quando submetidas aos ciclos contínuos de estresse,
podem ter desenvolvido tal capacidade de recuperação e pouco tempo após a
diminuição drástica do potencial da água, a fotossíntese se apresentava máxima.
Do mesmo modo, a condutância estomática das plantas apresentou
uma variação ao longo dos dias de análise (Figura 15), com valores próximos de
zero nos dias de déficit máximo. Neste caso, além da diminuição da condutância, o
enrolamento foliar foi mais uma estratégia da planta para a manutenção da água em
seus tecidos .. Segundo Jones (1985), o fechamento estomático pode ocorrer dentro
de uma larga faixa de potencial da água na folha, sendo dependente da espécie.
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Figura 15 – Variação da condutância estomática durante os 5 ciclos (C1 a C5) de défict e reidratação
em plantas de milho, para os tratamentos com déficit e sem déficit pelas plantas de milho

Turner (1986) demonstrou que os estômatos do milho se fecham com
potenciais de água na folha em torno de -1,7 MPa e outros autores mostram que
houve diminuição da condutância estomática a partir de -1,5 MPa (BONO et al.,
2001, BERGONCI; PEREIRA, 2002). Isto corrobora os dados obtidos neste trabalho,
pois comparando-se os dados de variação de potencial da água (Figura 10) e de
condutância estomática (Figura 15), observa-se que em dias com acentuado
decréscimo desta última ( 29 de abril e 3, 20 e 21 de maio}, o potencial da água
médio foi inferior a -1,4 MPa, atingindo um mínimo de -2,5 MPa no dia 20 de maio.
O efeito do déficit hídrico no crescimento das plantas foi significativo. A
diminuição da fotossíntese (Figura 14) impediu que o crescimento fosse igual ao
tratamento sem déficit (Figura 16). O teste de paralelismo indicou uma altura média
de 33 cm no tratamento sem déficit e de 20 cm no tratamento sob déficit hídrico, mas
mesmo assim nesse ultimo tratamento houve um crescimento gradativo no período
de análise.
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Figura 16 - Crescimento em altura das plantas de milho submetidas ou não a déficit hídrico durante
30 dias de tratamento, representando o ciclo completo de análise. Teste de paralelismo significativo
para o fator dias; 15 dias se referem aos dias onde houve coleta de amostras

Para a área foliar (Figura 17) ocorreu o mesmo comportamento. As
plantas sob condição de déficit

apresentaram uma menor área foliar, em

decorrência da falta de água. Uma menor área foliar nas plantas sob déficit pode ter
favorecido uma menor perda de água através dos estômatos nos dias onde o
estresse não foi máximo, deste modo, a manutenção do potencial da água e do
turgor, pode estar relacionada com uma menor área evaporativa, além de aspectos
já abordados anteriormente, como o enrolamento foliar e a cavitação.
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---- com déficit
---- sem déficit

Figura 17 - Área foliar (cm²) de milho submetido ou não a déficit hídrico durante 30 dias de
tratamento, representando o ciclo completo de análise. Teste de paralelismo significativo para o fator
dias; 15 dias se referem aos dias onde houve coleta de amostras

A relação entre área foliar e demanda evaporativa é direta, ou seja,
quanto maior a área foliar, maior a perda de água pelas folhas (KRAMER; BOYER,
1995). Portanto, os valores de Pp que se correlacionam inversamente com o turgor,
podem ter afetado tanto o crescimento da planta em altura (Figuras 7 e 16), como o
crescimento do limbo foliar.
A planta, teve seu crescimento em massa seca diminuído no
tratamento sob déficit hídrico (Figura 18). Até praticamente o dia 5 não houve
alteração significativa do acréscimo de massa seca entre as plantas. A partir do
décimo dia de análise, observou-se um maior acréscimo de massa seca para as
plantas.

Massa seca (g)
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Figura 18 – Variação da massa seca da parte aérea.de milho submetido ou não a déficit hídrico
durante 30 dias de tratamento, representando o ciclo completo de análise. Teste de paralelismo
significativo para o fator dias; 15 dias se referem aos dias onde houve coleta de amostras

Mesmo com a recuperação da fotossíntese máxima após a reidratação,
o crescimento foi menor em decorrência da falta de água. Os resultados obtidos pela
sonda no segundo período de estresse, que sinalizavam uma possível manutenção
do turgor, não foram condizentes com a condição real da planta, pois tendo havido
redução no crescimento da planta podendo-se concluir que não houve manutenção
do turgor como especulado anteriormente, mas sim a possibilidade da alteração das
medidas com a sonda, influenciadas pela cavitação e o enrolamento foliar ocasional.
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5 CONCLUSÕES

Confirmou-se no trabalho que a sonda de turgor (ZIM-PROBE) é um
equipamento versátil, com vantagens em relação a outros usados no monitoramento
das relações hídricas de plantas, permitindo a determinação instantânea e contínua
da pressão relativa de turgor (Pp), tendo sido possível monitorar o status hídrico do
milho nos dois tratamentos. Entretanto, nos 10 dias finais de estresse hídrico, ao
contrário do observado nas medidas anteriores, suas medidas sinalizaram uma
possível manutenção do turgor não condizentes com a visualização de enrolamento
das folhas e os valores baixos de potencial da água foliar, de condutância
estomática e de assimilação de CO2. Portanto, maiores estudos são necessários
para se entender as causas desse comportamento da sonda nessas circunstâncias.
As plantas de milho submetidas ao déficit hídrico apresentaram
redução do crescimento e diminuição da condutância estomática, fotossíntese e
potencial da água. A diminuição das últimas três variáveis tendeu a ser gradual, se
apresentando máxima apenas no último dia de cada ciclo de estresse. Houve
recuperação da atividade fotossintética, assim como das outras variáveis medidas,
em geral um dia após a irrigação, demonstrando elevada capacidade de resposta
desta planta a reidratação. As melhora na atividade fotossintética a cada ciclo de
déficit pode ter ocorrido pela melhor utilização da água.
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