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RESUMO GERAL_________________________________________________ 

 

As mudanças climáticas globais, sem dúvida, vêm impactanto muitas culturas de plantas 

agrícolas e pastagens, afetando potencialmente o crescimento e a produtividade das plantas. 

Os efeitos significativos podem ser causados pelo aumento das concentrações de CO2 e 

temperatura no quadro da mudança global. As plantas C3 em termos de fotossíntese e 

produção de biomassa geralmente respondem positivamente em elevado CO2 atmosférico do 

que as plantas C4. No entanto, os efeitos do elevado CO2 e do aquecimento podem ser mais 

complexos do que previsto anteriormente, devido às interações desses fatores. O objetivo 

deste estudo foi avaliar os efeitos do elevado CO2 (600 ppm) e aquecimento (2 °C de aumento 

sobre a temperatura ambiente) sobre a fisiologia e bioquímica da forrageira tropical C4 

Panicum maximum Jacq. cultivada em um Trop-T-Face (Tropical-Temperature free-air controlled 

enhancement and free-air carbon dioxide enrichment) sem limitação de água e nutrientes. Foi 

estimado que o elevado CO2 quando combinado com o aquecimento (eC+eT) aumentou a massa 

seca do colmo (93%), a biomassa seca total (52%), a área foliar específica (AFE) (12%) e reduziu a 

razão folha/colmo (30%). Aos 30 dias de experimento, os açúcares solúveis totais das folhas 

aumentaram com o elevado CO2 (eC) e aquecimento (eT) e depois de 80 dias os açúcares 

redutores e amido reduziram em eC+eT. Em relação aos carboidratos estruturais, o teor de 

celulose nas folhas não sofreu variação significativa entre os tratamentos, no entanto, o teor 

de lignina aumentou em 100% sob eC. Além do incremento em biomassa as plantas foram 

capazes de evitar fotoinibição do aparato fotossintético e peroxidação lipídica. No tratamento 

eT os níveis de clorofila aumentaram em 12% e os níveis de α-tocoferol reduziram em média 

de 55%. Os níveis de zeaxantina e luteína, o ciclo de xantofila (VAZ) e o estado de-epoxidação 

(DPS) do ciclo da xantofila foram alterados pelo elevado CO2 e aquecimento somente depois 

de 60 dias. Conclui-se que o elevado CO2 e o aquecimento apesar de promoverem uma 

redução no mecanismo de fotoproteção, a eficiência fotoquímica do fotossistema (PSII) não é 

danificada se as plantas são cultivadas em condições de disponibilidade hídrica e sem limitação 

nutricional. No entanto, apesar do aumento em biomassa com elevado CO2 combinado com 

aquecimento, o elevado CO2 parece resultar em diminuição da qualidade da forragem. 

 
 

Palavras-chave: biomassa, fotoproteção, eficiência fotoquímica, forrageira, mudanças 
climáticas. 
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ABSTRACT_____________________________________________________________ 

 

Global climate change undoubtedly impact many agricultural plant crops and grasslands, 

potentially affecting plant growth and yield. Significant effects may be caused by increased 

temperature and CO2 concentrations in the frame of global change. It is generally thought that 

C3 plants may respond positively to atmospheric CO2 enrichment than C4 plants in terms of 

photosynthesis and biomass accumulation. However, the effects of elevated CO2 and warming 

may be more complex than previously anticipated due to interactions between these factors. 

The aim of this study was to evaluate the effects of elevated CO2 (600 ppm) and warming (2 °C 

increase above ambient temperature) over physiology and biochemistry of the tropical C4 

forage Panicum maximum Jacq. grown in a Trop-T-FACE (Tropical-Temperature free-air controlled 

enhancement and free-air carbon dioxide enrichment) facility under well-watered conditions 

without nutrient limitation. The combination of elevated CO2 and warming (eC+eT) increased 

stem dry weight (93%), total dry biomass (52%), specific leaf area (SLA) and decreased the ratio 

leaves/stem (30%). After 30 days of experiment, total soluble sugar of leaves increased under 

elevated CO2 (eC) and warming (eT) and carbohydrate sugars and starch decreased in elevated 

CO2 combined with warming, after 80 days. Regarding structural carbohydrates, cellulose 

content in leaves had no significant variation between treatments, however, lignin content 

increased 100% under eC. Furthermore, beyond increase in biomass, plants were able to avoid 

photoinhibition of the photosynthetic apparatus and lipid peroxidation in response to elevated 

CO2 and warming. In treatment eT chlorophyll levels increased by 12% and α-tocopherol levels 

decreased by 55%. The de-epoxidation state (DPS) of the xanthophyll cycle, an indicator of 

excess energy dissipation as heat, xanthophyll cycle pool (VAZ) and both zeaxanthin and lutein 

levels were changed by elevated CO2 and warming only after 60 days. We conclude that the 

elevated CO2 and warming while promoting a reduction in photoprotection mechanism, the 

photochemical efficiency of photosystem (PSII) is not damaged if plants are grown under well-

watered and adequate nutritional conditions. However, despite growth increase with elevated 

CO2 combined warming, elevated CO2 appears to result in decreased quality of forage. 

 

Keywords: biomass, photoprotection, photochemical efficiency, grassland, climate change. 
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INTRODUÇÃO GERAL_____________________________________________ 

 

A concentração atmosférica dos gases do efeito estufa vem aumentando de 

forma alarmante desde o início da Revolução Industrial (IPCC, 2013). No caso do 

dióxido de carbono (CO2), o aumento da concentração atingiu 400 ppm em 2015 (CO2 

now, 2015). Projeções estimam a concentração atmosférica de CO₂ acima de 600 ppm 

para o ano de 2050, podendo ultrapassar 800 ppm até o final deste século (Long et al., 

2004; IPCC, 2014). No Brasil o aumento na emissão de CO2 se deve principalmente ao 

uso de combustíveis fósseis e à mudança no uso da terra (IPCC, 2007).   

O incremento na concentração de gases do efeito estufa resulta no 

aquecimento global e em mudanças substanciais nos padrões de precipitação (Bazzaz, 

1990), contribuindo assim para a ocorrência de eventos extremos como secas ou 

alagamentos. Secas mais intensas e mais longas foram observadas sobre áreas mais 

amplas desde 1970, especialmente nos trópicos e subtrópicos. O aumento adicional 

previsto para a temperatura da superfície global é de 1,3 °C a 1,8 °C até 2050 e um 

aumento entre 1,8 °C a 4,0 °C até 2100. Este aquecimento do sistema climático é 

inequívoco e está cada vez mais evidente nas observações do aumento na 

temperatura média global do ar e dos oceanos, bem como pelo derretimento 

generalizado das geleiras e calotas de gelo, e da elevação do nível médio global dos 

oceanos (IPCC, 2007). 

Este aumento na emissão de CO2 atmosférico pode ser contrabalanceado pelas 

plantas, as quais, através do processo fotossintético assimilam e sequestram o carbono 

da atmosfera (Graaff et al., 2006). Contudo, a estocagem de carbono pelas plantas está 

relacionada a diversos fatores que precisam ser mapeados, entre eles: condições 

abióticas (temperatura, água e nutrientes do solo), diversidade de espécies, manejo da 

produção, dimensão da área, idade das plantas e povoamentos. A complexidade da 

dinâmica dos ecossistemas exerce uma pressão sobre o sequestro de carbono como 

medida mitigadora, o que dificulta a tão almejada eficácia nas medições. 

As respostas das plantas ao elevado CO2 variam entre as espécies e pela 

interação destas com os outros fatores ambientais (Norby et al., 1999). Além dos 

nutrientes, luminosidade e disponibilidade de água alteram as respostas das plantas 
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sob CO2 elevado e também são influenciadas por fatores como elevada temperatura 

(Brassirirad et al., 2001) e a interação destes fatores, tem demonstrado efeitos 

significativos e variáveis em plantas com diferentes padrões fotossintéticos (Wang et 

al., 2012). 

Nas plantas de metabolismo C3 a eficiência da conversão da energia luminosa 

em carboidrato geralmente aumenta com o elevado CO2 e diminui com a temperatura. 

Contudo, nas plantas de metabolismo C4 a eficiência fotossintética nem sempre é 

afetada pelo incremento de CO2, mas pode aumentar com o incremento da 

temperatura (Collatz et al., 1998; Howden et al., 1999, Ge et al., 2011; Wang et al., 

2012). Se o ganho de carbono pela fotossíntese desempenha um papel importante na 

determinação do sucesso competitivo, o aquecimento poderá favorecer a expansão de 

espécies C4 e o aumento do CO2 poderá favorecer as espécies C3 e as diferenças 

fisiológicas entre C3 e C4 poderão ser refletidas em suas distribuições geográficas 

(Collatz et al., 1998). 

As plantas C4 por apresentarem maior eficiência na utilização de CO2 e água 

permite com que estas plantas tenham uma ampla distribuição sendo maior em 

regiões que apresentam temperaturas elevadas e baixa disponibilidade de água e 

nitrogênio (Buckeridge e Aidar, 2002; Bräutigam et al., 2014). No entanto, diante deste 

cenário de mudanças climáticas esta distribuição pode ser modificada. O elevado CO2 

pode aumentar o rendimento das plantas C4 em regiões onde a temperatura é ótima 

para o seu crescimento, mas em regiões onde as altas temperaturas já estão no seu 

limite, novos aumentos irão reduzir o rendimento independentemente das mudanças 

na concentração de CO2 (Polley, 2002). Com o maior aquecimento da superfície 

terrestre, há ainda um sério risco de desaparecimento de zonas ecológicas, com 

perdas de habitats e extinção de espécies (Silva e Machado, 2000). 

Este aumento do CO2 juntamente com o potencial de aquecimento global e 

mudanças na precipitação, porporcionará um impacto econômico e ecológico 

significativo em muitas plantas de culturas agrícolas, de pastagens e florestas (Morison 

e Morecroft, 2006), e podendo ser diferente entre diversas regiões (Matthews e 

Wassmann, 2003). Estas mudanças climáticas influenciam diretamente na qualidade e 

quantidade da produção agrícola, podendo em muitos casos afetá-la adversamente 

(Cerri et al., 2007), pois o desempenho da fotossíntese (eficiência fotoquímica do 
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fotossistema II) é influenciado negativamente pelas altas temperaturas do ar, baixo 

conteúdo de água no solo e alta radiação (Albert et al., 2011). 

Para ajudar a mitigar o aquecimento global, a preservação de florestas é 

frequentemente citado como uma forma eficaz para atenuar os aumentos nas 

concentrações de CO2 na atmosfera. No entanto, pastagens que cobrem 26% da 

superfície terrestre, equivalendo acerca de 70% das áreas agrícolas mundiais são tão 

importantes quanto as florestas em termos de sequestro potencial de carbono 

(Mannetje, 2007; Dias-Filho e Ferreira, 2013). Terras de pastagens oferecem 

oportunidades para mitigar parcialmente o aumento do CO2 atmosférico, pela 

incorporação desse carbono adicional na biomassa e acúmulo de matéria orgânica no 

solo (Derner e Schuman, 2007).  

No Brasil, grande parte das áreas com pastagens cultivadas utilizam forrageiras 

do gênero Panicum e Brachiaria, importantes plantas C4 (Ghannoum et al., 2001). A 

utilização de gramíneas do gênero Panicum se dá por apresentarem elevada 

capacidade de produção de forragem por unidade de área, elevada taxa de 

crescimento, boa qualidade da forragem produzida e capacidade de suportar períodos 

de secas (Broch et al., 1997).  

Contudo, em algumas áreas de pastagem é altamente recomendável o 

consórcio entre Panicum maximum com diversos gêneros de leguminosas como 

Stylosanthes (Andrade et al., 2003). Forrageiras do gênero Panicum, por causa do seu 

sistema radicular, tem a capacidade de reestruturar o solo fornecendo condições 

favoráveis à percolação e retenção de água e ao arejamento. Além disso, a parte aérea 

das plantas protege o solo, evitando perdas por erosão, possibilitando também a 

diminuição das temperaturas diárias e menores perdas de água por evaporação (Broch 

et al., 1997). Enquanto leguminosas do gênero Stylosanthes além de apresentarem o 

potencial para a fixação biológica de nitrogênio e ser uma excelente fonte de proteínas 

para animais durante o período seco (em que as gramíneas senescidas não são 

consumidas) (Ayarza et al., 1997), apresentam grande capacidade adaptativa as 

diversas condições ambientais.  

Apesar da vasta pesquisa realizada sobre os efeitos do dióxido do carbono em 

plantas em outras latitudes, principalmente em espécies temperadas, ainda existem 

muitas incertezas em relação ao possível impacto dos ecossistemas tropicais sobre o 
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balanço global de carbono agindo como sumidouros para o CO2 atmosférico. As 

predições são difíceis, pois são poucos os trabalhos voltados para as respostas das 

florestas, culturas e pastagens tropicais sobre elevado CO2 e temperatura. 

Em vista disso, torna-se imperativo conhecer como as plantas tropicais 

respondem a diferentes fatores abióticos e a diferentes concentrações de CO2, para 

assim estabelecer qual o potencial dessas espécies como sequestradoras desse gás. 

Assim as informações geradas sobre a fisiologia, produtividade e o papel das plantas 

nativas tropicais como potenciais sequestradoras de carbono servirão, ao final, para 

incrementar a efetividade dos modelos de predição dos efeitos da mudança global 

sobre os ecossistemas nos países da região tropical como o Brasil. 

No Brasil foram realizados algumas pesquisas usando o sistema tradicional de 

câmaras de topo aberto (OTC, open top chambers) como ferramenta para estudos de 

impactos das mudanças climáticas sobre as plantas (Martinez et al., 2008; Souza et al., 

2008) e somente no ano de 2011 é que se deu início a primeira pesquisa com  plantas 

em campo com sistema de enriquecimento do ar livre com CO2 (FACE, Free Ar Carbon 

Dioxide Enrichment),  realizada na Embrapa Meio Ambiente dentro do Projeto 

Climapest - projeto de pesquisa do impacto das mudanças climáticas sobre problemas 

fitossanitários (Embrapa, 2011).  

Assim, em virtude da necessidade de se conhecer como espécies C4 respondem 

as diversas condições ambientais como incremento do CO2 atmosférico e aumento da 

temperatura, o presente trabalho vinculado ao Projeto temático FAPESP-RPGCC 

“Experimento miniFACE para analisar os efeitos do elevado CO2 e do aquecimento 

sobre a fotossíntese, expressão gênica, bioquímica, crescimento, dinâmica de 

nutrientes e produtividade de duas espécies forrageiras tropicais contrastantes”, 

propõe determinar os efeitos das mudanças climáticas (elevada concentração de CO2 

de 600ppm e aquecimento de 2 °C) no desempenho da gramínea forrageira C4 

(Panicum maximum Jacq.) usando sistema combinado FACE e T-FACE (Temperature 

Free-air Controlled Enhancement). Os resultados da pesquisa permitirão melhor 

compreensão do impacto das mudanças climáticas sobre a agricultura no Brasil. 
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JUSTIFICATIVA 

 
Existe uma preocupação global de como as plantas e os ecossistemas irão 

responder e se adaptar as elevadas concentrações de CO2 e subsequente elevadas 

temperaturas, pois em resposta a estas mudanças climáticas tem sido observado tanto 

efeitos positivos, como negativos, dependendo da interação com outros fatores 

ambientais essenciais para o crescimento das plantas. Portanto, estudos das 

interações entre espécies e tais fatores ambientais poderão contribuir para a 

compreensão das diferentes respostas das plantas sob as condições previstas e os 

possíveis impactos na vegetação.  

Apesar da vasta pesquisa realizada em Panicum maximum não se sabe ainda o 

efeito combinado de estresses abióticos sobre estas plantas em condições de campo. 

Os estudos de são importantes para entender a ecologia dessas espécies quando 

submetidas a condições de elevado CO2 e temperatura, simulando uma situação 

climática futura. Estes estudos são importantes não só para estabelecer qual o 

potencial dessas espécies como sequestradoras desse gás, mas também para gerar 

importantes informações que podem ser utilizadas em modelos de previsão futura da 

mudança climática global sobre as espécies cultivadas. 

 

OBJETIVOS  
 
Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto das mudanças climáticas 

(elevado CO2 associado com aquecimento de 2 °C) sobre a fisiologia e bioquímica da 

forrageira tropical C4 Panicum maximum Jacq. (Poaceae) cultivada em um Trop-T-Face 

(Tropical-Temperature free-air controlled enhancement and free-air carbon dioxide 

enrichment).  

 

Objetivos Específicos 

 Avaliar os efeitos do elevado CO2 e do aquecimento (2 °C) sobre a biomassa, 

metabolismo de carboidratos e qualidade nutricional de Panicum maximum. 
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 Avaliar o impacto das mudanças climáticas (elevado CO2 associado com 

aquecimento de 2 °C) sobre a eficiência fotoquímica do fotossistema (PSII) e 

o sistema de defesa antioxidante de P. maximum. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área experimental e descrição do sistema Trop-T-FACE 

O experimento foi conduzido em sistema Trop-T-FACE (Tropical-Temperature 

free-air controlled enhancement and free-air carbon dioxide enrichment), localizado em 

uma área de 50 m x 50 m do Campus da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, 

São Paulo, Brasil (Figura 1) à (21°17’83” S, 47°80”67” W) e altitude média de 620m. A 

área total de plantio foi dividida em 16 unidades experimentais de 10 m x 10 m, sendo 

4 controle com [CO2] e temperatura ambiente, 4 com [CO2] elevada a 600 µmol mol-1 e 

temperatura ambiente (eC), 4 com temperatura elevada em 2 °C e [CO2] ambiente (eT) 

e 4 com [CO2] elevada a 600 µmol mol-1 e temperatura elevada em 2 °C (eC+eT) . As 

condições microclimáticas da radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar, tão 

bem como o conteúdo de água no solo e a temperatura na camada superior do solo (0-

10 cm) foram monitoradas usando sensores específicos conectados a uma estação 

meteorológica (Modelo WS-HP1, delta-T Devices) e armazenadas em um datalogger 

(Modelo DL2e, Delta-T Devices, UK). 

O tratamento de elevadas [CO2] foi realizado por um sistema FACE (Free Air CO2 

Enrichment), que é uma modificação do sistema de injeção sônica de CO2 puro 

denominado POPFACE (Miglietta et al., 2001). O sistema FACE foi desenhado por 

Franco Miglietta do Instituto de Biometeorologia, National Research Council (CNR), 

Firenze, Itália e a montagem do sistema no campo foi realizada pelos engenheiros 

Alessandro Zaldei e Damiano Gianelle do mesmo Instituto.  

O aumento em 2 °C da temperatura do dossel foi realizado por um sistema T-

FACE (Temperature Free Air  Controllled Enhancement) com aquecedores 

infravermelhos suspensos em um arranjo hexagonal (Kimball, 2005). A fumigação de 

CO2 foi feita apenas durante o dia das 6:00 às 18:00 h, enquanto que o aquecimento 

foi aplicado durante 24 horas. O sistema T-FACE foi desenhado e a instalação 
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assessorada pelo Professor Bruce Kimball do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos – USDA (Arizona, USA) (Figura 2).   

 

                Sistema FACE 

Os anéis do sistema FACE de 2 m de diâmetro foram colocados a uma distância 

de 12 m um do outro para minimizar a contaminação cruzada. Os anéis de fumigação 

de CO2 foram construídos de PVC, com microfuros feitos a laser e presos em tubos de 

alumínio de tal modo que permitisse o ajuste da altura em função do crescimento das 

plantas (Figura 3). 

 No sistema FACE, a concentração de CO2 é amostrada no centro de cada anel 

miniFACE e monitorado pelos sensores de CO2 (IRGA) modelo GTM220 (Vaisala, 

Finlândia). Cada IRGA está conectado via cabo à unidade de controle e envia a 

informação da concentração de CO2 a essa unidade, que por sua vez repassa via cabo 

ethernet para um computador instalado no container do campo experimental.  

Com essa informação o sistema controla a abertura de válvulas solenóides para 

regular o fornecimento de CO2 gasoso puro para cada anel, mudando a pressão dentro 

dos canos de liberação de gás por meio de um regulador de pressão automatizado 

(SMC Corporation, Japan). Quando o sistema está em operação, o CO2 que sai pelos 

microfuros do anel de fumigação é liberado em uma velocidade sônica causando um 

sonic wave-effect ou “efeito de onda de choque” e se mistura com o ar próximo 

permitindo a sua homogeneização rapidamente (Miglietta et al., 2001). 

 

Sistema T-FACE 

Para o aquecimento das parcelas com elevada temperatura foram instalados 

em cada tratamento de aquecimento 6 aquecedores infravermelhos de cerâmica 

modelo FTE-750-240 Salamander Ceramic Infrared Heating Element (Mor Electric, USA) 

de 750W cada, dentro de refletores de alumínio modelo Salamander ALEX (Mor 

Electric, USA) (Figura 3). 

O suporte dos refletores é uma estrutura de alumínio que permite o ajuste do 

ângulo dos refletores na posição horizontal, vertical e oblíqua. Há também em todos 

os lotes controle estruturas de alumínio simulando refletores. Para o monitoramento e 

controle da temperatura do dossel das plantas, há um termômetro infravermelho 
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modelo SI-1H1-L20 (Apogee Instruments, USA) em um poste da estrutura de alumínio 

orientado na posição norte.  

O sistema T-FACE é monitorado por um computador localizado no container, 

através do Software LoggerNet que estabelece a comunicação com a unidade de 

controle e armazenamento de dados. O programa permite a visualização on line da 

temperatura das parcelas controle, parcelas aquecidas e a diferença da temperatura 

entre a parcela aquecida e controle para alcançar o set point.    

 

 

Figura 1. Foto satélite (Foto: Google Earth) e vista geral da área experimental na USP de 
Ribeirão Preto (Foto: Matheus Bianconi).  
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Figura 2. Esquema geral do sistema mini Trop-T-FACE, mostrando as 16 unidades 
experimentais com 4 repetições para cada tratamento: controle, elevada [CO2] e temperatura 
ambiente (eC), [CO2] ambiente e aquecimento (eT), e elevada [CO2]  e aquecimento (eC+eT). 
 

          

Figura 3. Foto da unidade experimental com as plantas de Panicum maximum e o sistema 
Trop-T-FACE (Foto: Andressa Approbato). 
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   Material vegetal e condições de cultivo  

O presente trabalho foi realizado com uma espécie C4 forrageira tropical nativa 

da África, Panicum maximum Jacq. syn. Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & 

S.W.L. Jacobs cv. “Mombaça” da família Poaceae. A espécie foi introduzida no Brasil 

em 1982 com 426 acessos apomíticos recebidos pelo “Institut Français de Recherche 

Scientifique pour le Développement em Coopération” (ORSTOM) (Jank et al., 1994) e o 

cultivar Mombaça foi lançado comercialmente em 1993, pelo Centro Nacional de 

Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC) da EMBRAPA (Santos et al., 1999).  

As plantas foram cultivadas no sistema Trop-T-FACE nos meses de abril a julho 

de 2014 (totalizando 86 dias de experimento). Antes do plantio, o solo (classificado 

como Latossolo Vermelho distrófico) foi fertilizado com adição de NPK 4-14-8 (na dose 

de 40-140-80 Kg ha-1) e a correção do pH foi feita por meio de calcário dolomítico 

(PRNT = 73%) (2,5 t ha-1). As sementes foram lançadas diretamente no solo e 

experimento foi iniciado quando as plantas tinham 75 dias. Antes do início do 

experimento foi realizado o primeiro corte a 30 cm da altura do solo para 

uniformização e o segundo corte aos 33 dias para simular o pastejo do gado. A área foi 

irrigada ao longo de todo o experimento por meio de aspersores instalados em cada 

lote do campo experimental mantendo a capacidade de campo em 80%. 

                                                             

Delineamento experimental e análise estatística  

O delineamento experimental foi de blocos casualizados sendo: duas 

concentrações atmosféricas de CO2 (ambiente e 600 ppm) e dois níveis de 

temperatura (ambiente e +2 ˚C) totalizando 4 tratamentos. 

Os efeitos da elevada concentração de CO2, do aquecimento e as suas 

interações foram avaliados por análise de variância (ANOVA) utilizando o programa 

Sisvar 5.3 (Build 77) (P<0,05 foi adotado como o nível de significância). Para ANOVA, 

foram considerados como fatores para análise: os tratamentos, o horário de coleta, e 

as interações: tratamento x horário e CO2 x temperatura. Quando a diferença foi 

significativa, os efeitos do tratamento foram analisados através do teste de Tukey e o 

teste t de Student foi usado para as comparações individuais entre os tratamentos. 
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CAPÍTULO I 

 

Crescimento e produtividade da forrageira tropical Panicum 

maximum Jacq. (Poaceae) em resposta ao aquecimento e ao 

elevado CO2 
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RESUMO 

 

Alterações previstas nas concentrações atmosféricas de CO2 e o aquecimento global são alguns 

fatores que interagem fortemente alterando a resposta das plantas e influenciando 

diretamente seu crescimento. As áreas de pastagem no Brasil representam cerca de 20% de 

todo o território nacional, constituindo uma das fontes de alimentos mais importantes para a 

atividade pecuária.  Assim, entender o impacto das mudanças do CO2 atmosférico em conjunto 

com outras mudanças climáticas é de grande importância para a mitigação e adaptação da 

produção agrícola e de pastagem futura. O presente capítulo teve como objetivo avaliar os efeitos 

do elevado CO2 (600 ppm) e do aquecimento (aumento de 2 °C acima da temperatura ambiente) 

sobre o crescimento e o metabolismo de carboidratos da forrageira tropical C4 Panicum maximum 

Jacq. cultivada em um Trop-T-Face (Tropical-Temperature free-air controlled enhancement and free-

air carbon dioxide enrichment), em condições de disponibilidade hídrica e sem limitação de 

nutrientes. As plantas do tratamento eC+eT apresentaram incremento de massa seca do colmo em 

93%, massa seca total em 52%, área foliar específica (AFE) em 12% e redução da razão folha/colmo 

(30%). Aos 30 dias de experimento os carboidratos solúveis totais das folhas aumentaram com 

o eC e eT e após 80 dias foi observada redução no teor dos açúcares redutores e amido em 

eC+eT. Em relação aos carboidratos estruturais, o teor de celulose nas folhas não sofreu 

variação significativa entre os tratamentos, no entanto, com a elevação do CO2 o teor de 

lignina aumentou 100% em relação as plantas controle. Alterações na qualidade da forragem 

foram observadas com a redução do teor de proteína bruta com elevado CO2. Com base nos 

resultados obtidos, concluímos que um aumento na temperatura promoverá efeitos positivos 

sobre o crescimento de P. maximum, mas que um aumento nas concentrações de CO2 parece 

resultar em forragem de baixa qualidade. 

  

Palavras-chave: crescimento, biomassa, carboidratos, forragem, mudanças climáticas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As pastagens abrangem cerca de 70% da área agrícola do mundo (Soussana e 

Lüscher, 2007) e constituem uma das fontes de alimentos mais importantes para a 

atividade pecuária (Santos et al., 2013). No Brasil, as áreas de pastagens ocupavam, 

até 2006, 172 milhões de hectares, o que representa 20% de todo o território nacional 

(IBGE, 2006) e Panicum maximum Jacq. é uma das forrageiras mais utilizadas por ter 

bom potencial de rendimento, além de produzir forragem de alta qualidade (Jank et 

al., 1994; Santos et al., 1999). 

A produção de biomassa de forragem, principal componente que define a 

capacidade de suporte das pastagens, é influenciada por alguns fatores ambientais, 

como radiação solar, temperatura e disponibilidade de água (Alexandrino et al., 2005), 

assim, alterações no clima poderão alterar o crescimento e por sua vez, o rendimento 

destas plantas (Kadam et al., 2013). Por esta razão, a análise de crescimento de 

espécies forrageiras em um ambiente climático futuro é de fundamental importância, 

a fim de melhorar a compreensão das adaptações morfofisiológicas às condições do 

meio, definindo seu crescimento e desenvolvimento (Alexandrino et al., 2005). 

O CO2 é um gás que ocorre naturalmente na atmosfera, no entanto, sua 

concentração vem aumentando principalmente pela ação antrópica, como a queima 

de combustíveis fósseis e as mudanças no uso da terra (IPCC, 2013). O aumento de 

gases do efeito estufa resulta em aquecimento global e projeções futuras estimam um 

aumento da temperatura de até 4 °C para o final deste século, contribuindo com uma 

maior frequência de secas em algumas regiões e aumento da precipitação em outras 

(IPCC, 2014). 

Alterações previstas no padrão de precipitação e aquecimento global são 

alguns fatores que interagem fortemente influenciando a resposta de plantas C4 ao 

aumento da concentração de CO2. Isso ocorre por duas principais razões: em primeiro 

lugar, esses fatores irão influenciar a competição entre plantas C3 e C4, entre arbustos 

e gramíneas (Howden et al., 1999); em segundo lugar, porque a água e a temperatura 

interagem diretamente influenciando o crescimento das plantas C4 sob elevada 

concentração de CO2 (Read e Morgan, 1996).  
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Com o aumento da disponibilidade de substrato para a fotossíntese, o elevado 

CO2 tem levado a aumento da produtividade de muitas espécies vegetais (Ainsworth e 

Long, 2005; Yang et al., 2007), uma vez que cerca de 90% da massa seca vegetal são 

constituídas por compostos oriundos da assimilação fotossintética do carbono 

(Alexandrino et al., 2005; Teixeira et al., 2005). As plantas cultivadas sob esta condição, 

normalmente, apresentam aumento nas taxas fotossintéticas, o que leva ao 

incremento na biomassa (Ainsworth et tal., 2003; Arenque et al., 2014).  

Estudos realizados com espécies C4 crescidas sob elevado CO2 revelam resposta 

positiva sobre a biomassa, embora em menor proporção quando comparadas às 

plantas C3 (Poorter, 1993; Ziska et al., 1999; Kimball et al., 2008; Farfan-Vignolo e 

Asard, 2012). Este aumento da biomassa em plantas C4, tem sido explicado por 

aumento indireto na eficiência intrínsica do uso da água (Long et al., 2006; Vu e Allen, 

2009; Wang et al., 2013), sendo esta resposta o principal fator na maioria das plantas 

(Souza et al., 2008).  

Outras respostas como o aumento de carboidratos não estruturais também 

podem ocorrer. O incremento da produção de carboidratos nas folhas, decorrente do 

elevado CO2, tem estimulado a respiração e a síntese de ácidos orgânicos (Aljazairi e 

Nogués, 2015). Este aumento na taxa respiratória proporciona um aumento da oferta 

de energia, promovendo uma maior capacidade de exportação de fotoassimilados dos 

órgãos fontes para os tecidos drenos, o que por sua vez, implica em maior 

produtividade (DaMatta et al., 2010; Bianconi, 2013). Assim, o teor de carboidratos 

não estruturais pode representar uma estimativa da energia disponível para a planta e 

está correlacionado com o rendimento de gramíneas forrageiras (Moraes et al., 2012).  

A manutenção da fotossíntese, estimulada pelo aumento do CO2, está 

diretamente relacionada com a capacidade dos drenos de utilizar ou armazenar o 

carboidrato adicional disponível (Ainsworth e Bush, 2011). Se a taxa de assimilação de 

carbono exceder a capacidade dos drenos de utilizarem os fotoassimilados, ocorrerá 

acúmulo de carboidratos nas folhas na forma de sacarose e amido (Barbehenn et al., 

2004; Wang et al., 2013), o que por sua vez, pode desencadear uma inibição da 

expressão de genes que codificam proteínas do aparelho fotossintético, 

principalmente a ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase (Rubisco), levando à 

aclimatação fotossintética. Com isso, plantas com grande capacidade de dreno têm 
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melhores condições de evitar a aclimatação fotossintética sob elevado CO2 (Wang et 

al., 2013). 

O carbono assimilado pelas folhas pode também ser acumulado como celulose, 

um dos principais componentes da parede celular, sendo considerada uma das 

principais formas de sequestro de carbono pelas plantas (Buckeridge e Aidar, 2002). 

Plantas C3 crescidas sob elevado CO2, usualmente, apresentam aumento no teor de 

celulose em folhas, como ocorrido em Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) com 

aumento de cerca de 20% (Teng et al., 2006). Enquanto, em experimento anterior com 

Panicum maximum, o conteúdo de celulose foliar foi incrementado em cerca de 19%, 

quando o aumento do CO2 foi combinado com temperatura elevada (Bianconi, 2013). 

Pode ocorrer também que estas condições climáticas não causem efeito significativo 

no teor de celulose foliar, conforme recentemente observado em algumas gramíneas 

forrageiras tropicais (Faria, 2015) ou que o maior acúmulo de celulose seja maior no 

colmo do que em folhas, como em cana-de-açúcar (Souza et al., 2008). 

A ação benéfica do elevado CO2 sobre as plantas pode ser limitada ou 

compensada por temperatura elevada e alteração nos padrões de precipitação 

(DaMatta et al., 2010; Ge et al., 2012). Estudos recentes têm demonstrado que 

aumento da biomassa sob elevado CO2 pode ser contrabalanceado por aumento da 

temperatura (Ko et al., 2010; Ge et al., 2012; Cai et al., 2015; Faria, 2015). Todavia, 

estes efeitos interativos significativos têm sido encontrados em um número de plantas 

que possuem fisiologia e crescimento distintos (Wang et al., 2012). Há ainda estudos 

que mostram um efeito negativo destas condições como redução no rendimento do 

milho (Ruiz-Vera et al., 2015), do trigo e do arroz (Cai et al., 2015).  

Em um estudo de meta-análise, com espécies de plantas agrupadas de acordo 

as vias fotossintéticas (C3, C4), tipos funcionais (legumes, não leguminosas), formas de 

crescimento (herbáceo, arbóreo), e fins econômicos (cultivar, não cultivar), Wang et al. 

(2012) observaram que a biomassa total responderam positivamente ao elevado CO2 

em todos os grupos de espécies em todas as temperaturas, exceto em espécies C4. No 

entanto, este efeito negativo do elevado CO2 combinado com temperatura elevada 

sobre a fotossíntese de espécies C4, pode ser aliviado pela maior eficiência no uso da 

água e da área foliar, especialmente sob estresse hídrico.  
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Pouco se sabe sobre o efeito combinado dos fatores abióticos sobre espécies 

tropicais e o seu efeito depende da fase de desenvolvimento da planta e da 

intensidade e duração destes fatores (Vítolo et al., 2012; Kadam et al., 2013). Assim, é 

de grande importância melhorar a nossa compreensão da resposta das plantas aos 

efeitos combinados de elevado CO2 e outros fatores abióticos, particularmente 

temperatura elevada, aumento da deposição de nitrogênio, e padrões alterados de 

precipitação, todos os quais são esperados no futuro (Wang et al., 2012). Neste 

capítulo são descritos os efeitos do elevado CO2 (600 ppm) e do aquecimento (aumento de 2 

°C acima da temperatura ambiente) sobre o crescimento e metabolismo de carboidratos da 

forrageira tropical C4 Panicum maximum Jacq. cultivada em um Trop-T-Face (Tropical-

Temperature free-air controlled enhancement and free-air carbon dioxide enrichment), em 

condições de disponibilidade hídrica  e sem limitação de nutrientes.  

 

 

2. HIPÓTESE 

 

As plantas por serem susceptíveis às mudanças climáticas podem apresentar 

alterações no padrão de crescimento e desenvolvimento, assim, para a gramínea 

forrageira C4 cultivada em ambiente com elevado CO2 e temperatura em sitema T-

FACE hipotetizamos: (I) o aumento na concentração de CO2 promove efeito positivo 

sobre a assimilação de carbono e por consequência maior crescimento e produção de 

biomassa; e (II) o aumento na concentração de CO2 quando combinado com 

temperatura elevada poderá incrementar ainda mais estas respostas, uma vez que 

plantas C4 fotossintetizam mais eficientemente em temperatura elevada. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar os efeitos do elevado CO2 e do aquecimento (2 °C) sobre o 

crescimento de Panicum maximum através das análises de área foliar 

específica (AFE) e biomassa. 

 Avaliar os efeitos do elevado CO2 e da elevada temperatura (2 °C) sobre os 

teores de carboidratos estruturais e não estruturais em folhas de P. 

maximum. 

 Avaliar os efeitos do elevado CO2 e da elevada temperatura (2 °C) sobre a 

qualidade nutricional de P. maximum. 

 Avaliar a variação temporal em uma escala de 24 horas do metabolismo de 

carboidratos de P. maximum sob elevado CO2 e aquecimento (2 °C). 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Coleta das plantas 

Para a determinação de massa seca e qualidade da forragem a coleta da parte 

aérea das plantas foi realizada apenas no final do experimento (aos 86 dias). Durante o 

período experimental foram realizadas 2 coletas para as análises de carboidratos 

sendo, 30 e 80 dias após o início do experimento em um curso diurno das 6:00, 12:00, 

18:00 e 24:00 h. Durante as coletadas foram selecionadas folhas maduras, 

completamente expandidas e expostas ao sol, que foram congeladas imediatamente 

em nitrogênio líquido e mantidas em congelador até a realização da extração. Para a 

extração foi utilizada sempre a região mediana do limbo foliar.  

 

4.2. Avaliações 

4.2.1. Análise de crescimento  

Para a determinação da massa seca as plantas foram coletadas e separadas em 

folhas e colmo (caule de gramíneas). Todas as partes das plantas foram acondicionadas 

separadamente em sacos de papel, colocadas para secar em estufa a 70 °C até massa 

constante e logo pesada para a obtenção da massa seca. Para o cálculo da área foliar 
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específica (AFE cm2 g-1), com um furador de área conhecida, foram retirados 4 discos 

foliares de cada folha, totalizando 32 discos por tratamento, e posteriomente pesados 

após secos em estufa a 70 °C (Beadle, 1993). 

AFE= AF/MS 

Onde: MS= massa seca do disco foliar (g) 

            AF= área foliar do disco (cm2) 

 

4.2.2. Extração de açúcares solúveis  

Amostras frescas de folhas foram previamente congeladas em nitrogênio 

líquido, mantidas em congelador e posteriormente pulverizadas em almofariz. Para a 

extração 100 mg do pó foram colocados em tubos eppendorf e suspensos em 1 mL de 

etanol a 80%. Os tubos foram incubados a 80 °C, com agitação ocasional, por 15 min, e 

posteriomente centrifugados a 10.000 rpm por 5 min, sendo o sobrenadante recolhido 

e transferido para um outro frasco. O procedimento foi repetido por mais duas vezes e 

os sobrenadantes resultantes combinados. Após a extração etanólica, o resíduo foi 

lavado com 1 mL de água destilada a 5 °C, centrifugado e o sobrenadante aquoso 

reunido  aos extratos etanólicos. O volume dos extratos foi completado com água 

destilada para 5 mL e estes congelados para posterior análise.  

O resíduo foi lavado com 1 mL de água destilada à temperatura ambiente por 2 

vezes, centrifugado, sendo o sobrenadante descartado e o resíduo congelado, 

liofilizado e utilizado para as análise de amido e parede celular. Dos extratos 

etanólicos, 3 mL foram concentrados em evaporador rotatório a 42 °C até a secura. As 

amostras foram dissolvidas em 2 mL de água deionizada morna e centrifugadas a 

13.000 rpm por 5 min, para posterior quantificação de carboidratos totais no 

sobrenadante. 

 

4.2.3. Análise quantitativa de açúcares 

A quantificação de açúcares totais nas frações foi efetuada pelo método do 

fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1956) e a de açúcares redutores foram determinados 

pelo método de Somogyi-Nelson (Somogyi, 1945), utilizando glucose (Sigma) como 

padrão (100 µg/mL).  
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4.2.4. Análise de amido 

A extração e dosagem de amido foi realizada segundo o método de Amaral et 

al. (2007). Do resíduo liofilizado resultante da extração etanólica, 10 mg foram 

incubados em  0,5 mL (120 U mL-1)  de α-amilase (EC 3.2.1.1) termoestável de Bacillus 

licheniformis (cód. E-ANAAM, MEGAZYME), Irlanda) diluída em tampão MOPS 10 mM 

pH 6,5, a 75 °C por 30 min. Este procedimento foi repetido mais uma vez totalizando 

120 U de enzima. As amostras foram resfriadas até 50 °C e adicionado 0,5 mL de uma 

solução contendo 30 U mL-1 de amiloglucosidase (EC 3.2.1.3) de Aspergillus niger (cód. 

E-AMGPU, MEGAZYME, Irlanda) em tampão acetato de sódio 100mM pH 4,5. Após 

incubação a 50 °C por 30 min foram acrescentados 100 μL de ácido perclórico 0,8 M 

para cessar a reação e precipitar as proteínas. Após rápida centrifugação, foi realizada 

a dosagem de amido nos extratos, através de quantificação da glucose liberada. As 

alíquotas de 20 μL de extrato foram adicionados 300 μL do reagente Glicose PAP 

Liquiform (CENTERLAB, Brasil), contendo as enzimas glucose-oxidase (~11000 U mL-1) e 

peroxidase (~700 U mL-1), 290 μmol L-1 de 4-aminoantipirina e 50 mM de fenol pH 7,5. 

Neste sistema, a glucose oxidase catalisa a oxidação da glucose. O peróxido de 

hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol sob ação catalisadora da 

peroxidase, através de uma reação de acoplamento oxidativo, formando uma 

antipirilquinonimina vermelha, cuja intensidade de cor é proporcional à concentração 

de glucose na amostra. Após incubação por 15 min a 37 °C, o teor de glucose foi 

determinado em leitor de microplacas de ELISA em comprimento de onda 490 nm. 

Para a confecção da curva padrão foi utilizada solução de glucose (Sigma), nas 

concentrações de 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 μg mL-1. 

 

4.2.5. Extração de parede celular 

A extração da parede celular foi realizada com base na metodologia de resíduo 

insolúvel em álcool (AIR) segundo Fry (1988), com algumas modificações. A 30 mg de 

amostras frescas foi adicionado 1,5 mL de etanol 70% e a suspensão mantida sob 

agitação (150 rpm) por no mínimo 12 horas.  Após centrifugação a 10.000 rpm por 5 

min a 7 °C, o resíduo foi recolhido e lavado, sequencialmente, três vezes com 1 mL de 

etanol 70%, duas vezes com clorofórmio:metanol (1:1 v/v), três vezes com acetona e 

três vezes com éter etílico. Após as lavagens, o resíduo do material foi seco em 
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temperatura ambiente por 24 horas, e considerado como o rendimento bruto em 

parede celular.  

 

4.2.6. Determinação de celulose 

Para a análise de celulose foi utilizada a metodologia de Updegraff (1969), com 

algumas modificações. A 30 mg do resíduo foram adicionados  3 mL de uma mistura de 

ácido acético 80% e ácido nítrico (10:1 v/v) para retirada de material não celulósico. Os 

tubos contendo o material foram cobertos com bolas de gude e mantidos em banho-

maria a 100 °C por 30 min, com a água do banho no mesmo nível do líquido dos tubos. 

Os tubos foram centrifugados por 5 min a 4000 rpm, o sobrenadante foi descartado e 

o resíduo lavado com 3 mL de água destilada. Foram adicionados 2 mL de H2SO4 (v/v) 

67% ao resíduo, que foi  deixado em repouso por no mínimo 1 hora. Após o repouso, 

100 μL do extrato foram diluídos em 1900 μL de água destilada. A alíquotas de 1 mL 

foram adicionados 2 mL de antrona e o material aquecido em banho-maria a 100 °C 

por 16 min e resfriado em gelo por 3 minutos.  A leitura em espectrofotômetro foi a 

490 nm e para a confecção da curva padrão foi utilizada celulose 100 µg/mL (Sigma). 

 

4.2.7. Qualidade da forragem 

As amostras para análises de qualidade de forragem as plantas foram coletadas 

no final do experimento. O material foi acondicionado em sacos de papel e seco em 

ostufa a 70 °C até massa constante e posteriormente triturada em moinho. A análise 

da fibra em detergente ácido (FDA) foi realizada utilizando o método sequencial de 

analisador de fibra ANKOM (ANKOM Technology Corporation, Fairport, NY), descrito 

por Holden (1999). A concentração de lignina foi determinada pelo método descrito 

por Soest et al. (1991) e a concentração de proteína bruta (PB) foi determinada 

utilizando o método de combustão Dumas, com um analisador automático de 

nitrogênio (N) LECO FP-528 (Wiles et al., 1998). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Dados microclimáticos 

As flutuações na temperatura do ar (Figura 1), da precipitação (Figura 2) e da 

densidade de fluxo de fótons fotossintéticos (Figura 3) foram monitoradas de hora em 

hora durante todo o período experimental, ao longo de 86 dias. Pode-se observar que 

a média de temperatura do ar diurna foi de 24 °C, com máxima de 31 °C no dia 48 e no 

dia 74 do experimento. Durante o período noturno, a média de temperatura foi de 15 

°C, com mínima chegando a 5 °C no dia 44° dia de experimento. A precipitação foi 

baixa, somente ultrapassando os 5 mm uma vez nos poucos dias em que houve alguma 

precipitação e a radiação decresceu ao longo do experimento, atingindo valores 

máximos de 1500 μmol m-2 s-1 na metade do experimento. 

 

 

Figura 1. Temperatura do ar na área experimental (°C) durante todo o experimento. 
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Figura 2. Precipitação (mm) durante o experimento. 

 

   

 

Figura 3. Densidade do fluxo de fótons fotossintéticos (DFFF µmol m-1 s-2) durante o 
experimento. 
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5.2. Biomassa e parâmetros de crescimento 

A biomassa das plantas foi estimada no último dia de experimento, ou seja, 86 

dias após o início do experimento. A massa seca de folhas de Panicum maximum não 

apresentou mudanças significativas nos tratamentos de elevado CO2 e aquecimento 

(Figura 4), no entanto, a massa seca do colmo e a massa seca total apresentaram 

incremento no tratamento eC+eT. O incremento em biomassa no colmo foi de 93%, 

enquanto o aumento de massa seca da parte aérea foi de 52% em relação as plantas 

controles. A razão massa seca de folha/ massa seca de colmo decresceu com o 

aquecimento e o com o efeito combinado de CO2 e aquecimento, apresentando maior 

redução sob eC+eT, que foi de 30% em relação as plantas controle (Tabela 1). 
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Figura 4. Massa seca de folha (g), massa seca de colmo (g), massa seca da parte aérea (g) e 
razão folha/colmo de Panicum maximum ao final do experimento, crescendo sob os 
tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de 
Tukey). PC = CO2; PT = aquecimento; PCxT = CO2 e aquecimento. 
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Tabela 1. Efeitos dos tratamentos de CO2 e temperatura e comparações em pares dos tratamentos 
individuais na biomassa de Panicum maximum crescendo em sistema Trop-T-FACE. Massa seca das 
folhas (g), massa seca do colmo (g), massa seca da parte aérea (g) e razão folha/colmo. 
Tratamentos: controle (ct), elevado CO2 (eC), aquecimento (eT) e elevado CO2 e aquecimento 
(eC+eT). 
 

Parâmetro 
% Biomassa ANOVA 

ct x eC ct x eT ct x eCeT eC x eCeT eT x eCeT CO2 T CO2 x T 

MS da folha 0,94 0,98 1,28 1,46 1,31 ns ns ns 

MS do colmo 1,15 1,27 1,93* 1,71** 1,52 ns <0,05 ns 

MS  da parte 
aérea 

1,01 1,09 1,52* 1,56** 1,40 ns <0,05 ns 

Folha/Colmo 0,90 0,78 0,71* 0,81 0,90 ns <0,05 ns 

Os valores acima de 1 significam porcentagem de aumento e abaixo de 1 porcentagem de redução. Para 
comparação dos pares foi usado o teste t de Student e para detectar os efeitos independentes e suas 
interações ANOVA.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns, não significante.       
 
 

A área foliar específica (AFE) foi estimada aos 30 e 60 dias de experimentos 

(Figura 5). Aos 30 dias, houve tendência de aumento (P=0,062) em eC em relação as 

plantas controle, enquanto aos 60 dias houve um aumento significativo de 12% às 6:00 

h e 9% às 12:00 h em eC e de 12% em eC+eT às 12:00 h. A análise estatística mostrou 

interação de CO2 e aquecimento na AFE aos 30 e 60 dias de experimento (Tabela 2).  

Em relação à variação temporal, aos 30 dias foi observada redução significativa 

de AFE no horário das 12:00 h, com aumento no final da tarde em eT e eC+eT. Apenas 

aos 60 dias de experimento, foi possível observar interação entre os horários do curso 

diurno e os tratamentos na AFE (Figura 5). 
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Figura 5. AFE (cm2 g-1) de folhas de Panicum maximum após 30 e 60 dias de tratamento em um 
curso diurno, crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores médios ± erro 
padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; Phxt = horário e 
tratamento. 

 

 

Tabela 2. Efeitos dos tratamentos de CO2 e temperatura e comparações em pares dos tratamentos 
individuais na AFE (cm2 g-1) de Panicum maximum durante um curso diurno aos 30 e 60 dias de 
experimentos crescendo em sistema Trop-T- FACE. Tratamentos: controle (ct), elevado CO2 (eC), 
aquecimento (eT) e elevado CO2 e aquecimento (eC+eT). 
 

Parâmetro Hora 
% Crescimento ANOVA 

ct x eC ct x eT ct x eCeT eC x eCeT eT x eCeT CO2 T CO2 x T 

30 dias          

AFE 6:00 1,00 0,98 0,98 0,98 1,00 ns ns ns 

 12:00 1,11 0,99 1,00 0,91 1,01 ns ns =0,01 

 18:00 1,04 1,02 0,98 0,95 0,96 ns ns ns 

60 dias          

AFE 6:00 1,12* 1,03 1,02 0,92* 1,00 =0,05 ns <0,05 

 12:00 1,09** 1,01 1,12* 1,03 1,12 <0,01 ns ns 

 18:00 0,97 1,03 0,99 1,03 0,96 ns ns ns 

Os valores acima de 1 significam porcentagem de aumento e abaixo de 1 porcentagem de redução. Para 
comparação dos pares foi usado o teste t de Student e para detectar os efeitos independentes e suas 

interações ANOVA.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns, não significante.     
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5.3. Metabolismo de carboidratos 

5.3.1. Açúcares solúveis totais 

Os carboidratos estruturais e não estruturais das folhas de Panicum maximum 

foram quantificados durante curso diurno de 24 horas e aos 30 e 80 dias após o início 

do experimento (Tabela 3 e 4). Não foram verificadas diferenças significativas entre os 

tratamentos no conteúdo de açúcares solúveis totais aos 30 dias de experimento, no 

entanto, aos 80 dias ocorreram alterações significativas. As plantas às 12:00 h 

apresentaram aumento no teor de açúcares solúveis de 29% em eC e 37% em eT, em 

relação as plantas controles. No horário das 12 horas, aos 80 dias, foi possível observar 

interação entre CO2 e aquecimento sobre os teores de açúcares solúveis totais (Tabela 

4).  

Em relação ao curso diurno, os açúcares solúveis totais apresentaram uma 

variação significativa. As concentrações aumentaram conforme o aumento da 

intensidade luminosa ao longo do dia, com concentração máxima às 12:00 h, seguido 

por redução no final da tarde até o horário das 24:00 h. O aumento médio às 12:00 h 

foi de 31% aos 30 dias e 42% aos 80 dias. Interação entre os horários do curso diurno e 

os tratamentos foi obervada somente aos 80 dias de experimento (Figura 6). 
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Figura 6. Açúcares solúveis totais (mg g-1 MF), açúcares redutores  (mg g-1 MF) e amido (mg g-1 
MS)  em folhas de Panicum maximum após 30 e 80 dias de tratamento em um curso diurno, 
crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores médios ± erro padrão (n=4) 
(P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; Phxt = horário e tratamento. 
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Tabela 3. Efeitos dos tratamentos de CO2 e temperatura e comparações em pares dos tratamentos 
individuais de carboidratos em folhas de Panicum maximum durante um curso diurno aos 30 dias 
de experimentos crescendo em sistema Trop-T-FACE. Açúcares solúveis (mg g-1 MF), açúcares 
redutores (mg g-1 MF), amido (mg g-1 MS) e celulose (mg g-1 MS). Tratamentos: controle (ct), 
elevado CO2 (eC), aquecimento (eT) e elevado CO2 e aquecimento (eC+eT). 
 

30 DIAS 

Parâmetro Hora 
% Carboidratos ANOVA 

ct x eC ct x eT ct x eCeT eC x eCeT eT x eCeT CO2 T CO2 x T 

Açúcares 
solúveis  

         

 6:00 1,03 1,03 0,97 0,96 0,97 ns ns ns 

 12:00 0,92 1,04 1,02 1,15 0,97 ns ns ns 

 18:00 1,10 1,10 1,05 0,97 0,96 ns ns ns 

 24:00 1,01 1,01 0,93 0,94 0,93 ns ns ns 

Açúcares 
redutores 

         

 6:00 1,01 1,22 1,01 1,04 0,90 ns ns ns 

 12:00 0,90 1,22 0,94 1,06 0,80 ns ns ns 

 18:00 0,94 1,04 1,01 1,09 0,99 ns ns ns 

 24:00 1,10 0,76 0,74* 0,69* 1,01 ns <0,01 ns 

Amido          

 6:00 - - - - - - - - 

 12:00 0,82 1,14 1,19 3,27 1,11 ns ns ns 

 18:00 1,64 1,22 0,82 0,52* 0,81 ns <0,05 ns 

 24:00 1,10 0,88 0,81 0,74 1,07 ns ns ns 

Celulose          

 6:00 1,34 1,40 1,45 1,17 1,03 ns ns ns 

 12:00 1,12 1,08 1,07 0,98 1,00 ns ns ns 

 18:00 0,96 1,26 1,06 1,11 0,86 ns ns =0,05 

 24:00 0,91 1,02 0,98 1,11 0,96 ns ns ns 

Os valores acima de 1 significam porcentagem de aumento e abaixo de 1 porcentagem de redução. Para 
comparação dos pares foi usado o teste t de Student e para detectar os efeitos independentes e suas 
interações ANOVA.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns, não significante.  
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Tabela 4. Efeitos dos tratamentos de CO2 e temperatura e comparações em pares dos tratamentos 
individuais de carboidratos em folhas de Panicum maximum durante um curso diurno aos 80 dias 
de experimentos crescendo em sistema Trop-T-FACE. Açúcares solúveis (mg g-1 MF), açúcares 
redutores (mg g-1 MF), amido (mg g-1 MS), e celulose (mg g-1 MS), Tratamentos: controle (ct), 
elevado CO2 (eC), aquecimento (eT) e elevado CO2 e aquecimento (eC+eT). 
 

80 DIAS 

Parâmetro Hora 
% Carboidratos ANOVA 

ct x eC ct x eT ct x eCeT eC x eCeT eT x eCeT CO2 T CO2 x T 

Açúcares 
solúveis  

         

 6:00 0,91 1,16 1,06 1,17* 0,93 ns <0,05 ns 

 12:00 1,29** 1,37** 1,15 0,89 0,83 ns ns <0,01 

 18:00 0,99 1,01 1,14 1,16 1,13 ns ns ns 

 24:00 0,98 1,05 0,99 1,01 0,94 ns ns ns 

Açúcares 
redutores 

         

 6:00 0,91 1,09 0,99 1,08 0,93 ns ns ns 

 12:00 1,18 1,24 1,01 0,86 0,82 ns ns <0,05 

 18:00 1,01 1,08 1,16 1,18 1,11 ns ns ns 

 24:00 0,90 1,05 0,95 1,11 0,91 ns ns ns 

Amido          

 6:00 - - - - - - - - 

 12:00 1,15 1,16 0,90 0,80 0,82 ns ns ns 

 18:00 0,83 0,69 0,94 1,18 1,53 ns ns ns 

 24:00 1,00 1,09 0,95 0,97 1,24 ns ns ns 

Celulose          

 6:00 0,93 1,15 1,13 1,27 0,99 ns <0,05 ns 

 12:00 0,96 0,90 0,93 0,96 1,04 ns ns ns 

 18:00 1,13 0,95 0,95 0,85 1,01 ns <0,05 ns 

 24:00 1,12 1,07 1,19 1,07 1,12 <0,05 ns ns 

Os valores acima de 1 significam porcentagem de aumento e abaixo de 1 porcentagem de redução. Para 
comparação dos pares foi usado o teste t de Student e para detectar os efeitos independentes e suas 
interações ANOVA.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns, não significante.  
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5.3.2. Açúcares redutores  

Aos 30 dias de experimento, os teores de açúcares redutores nas folhas 

apresentaram uma redução de 26% em eC+eT em relação as plantas controles, no 

horário das 24:00 h (Tabela 3). Contudo, aos 80 dias de experimento não foram 

observadas diferenças significativas nos teores desses açúcares (Tabela 4). 

Assim como observado para os carboidratos solúveis totais, o conteúdo de 

açúcares redutores nas folhas diminuiu aos 80 dias de experimento, apresentando 

teores médios de 3,19 mg g-1 MF aos 30 dias e 2,0 mg g-1 MF aos 80 dias. Em ambos os 

dias de coleta, a concentração de açúcares redutores aumentou às 12:00 h, sendo 

reduzido às 18:00 h, como ocorrido também para os  açúcares solúveis totais. Aos 30 

dias de experimento, o aumento médio dos açúcares redutores às 12:00 h foi de 41% e 

aos 80 dias foi de 54% em relação às 6:00 h (Figura 6). 

 

5.3.3. Amido 

Acúmulo de amido não foi encontrado nas folhas de Panicum maximum no 

horário das 6:00 h (Figura 6). As concentrações de amido às 18:00 h diminuíram em 

48% em eC+eT em relação as plantas em eC aos 30 dias de experimento (Tabela 3), 

enquanto  aos 80 dias não foi possível observar efeitos significativos, mas tendência na 

redução de amido com o aumento da temperatura (P=0,077) em relação as plantas 

controles, no mesmo horário (Tabela 4).  

Durante o curso diurno, o amido também sofreu variações significativas, com 

maior acúmulo nas folhas no horário das 18:00 h,  seguido de queda às 24:00 h, nos 

dois pontos de coleta. Aos 30 dias de experimento, as plantas do tratamento de eC 

foram as que apresentaram maior acúmulo de amido às 18:00 h  com 53% (Figura 6).  

 

5.3.4. Celulose 

O teor de celulose nas folhas não apresentou variação significativa entre os 

tratamentos nos dois dias de coleta (Tabela 3 e 4). No entanto, aos 80 dias foi 

observada tendência de aumento em eC+eT (P=0,062) em relação as plantas controle 

às 24:00 h. A interação entre CO2 e aquecimento só foi observada aos 30 dias às 18:00 

h. 
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Quanto a variação temporal em ambos os dias de coleta, a celulose aumentou 

significativamente no horário das 12:00 h em relação às 6:00 h, nas plantas controles e 

em eC. Somente aos 80 dias de experimento, foi observada interação entre os horários 

do curso diurno e os tratamentos (Figura 7). 
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Figura 7. Celulose (mg g-1 MS) em folhas de Panicum maximum após 30 e 80 dias de 
tratamento em um curso diurno, crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). 
Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; 
Phxt= horário e tratamento. 

 

 

5.4. Qualidade da Forragem 

A qualidade da forragem foi avaliada através dos teores de lignina, proteína 

bruta e fibras ao final do experimento (Figura 8). As fibras foram estimadas pelo teor 

de fibra detergente ácido (FDA), composta principalmente por celulose e lignina sem 

hemicelulose, e não mostrou alterações no seu conteúdo com o aumento do CO2 e 

temperatura. Por outro lado, o teor de lignina apresentou um aumento de 100% em 

eC e a proteína bruta decresceu  17% em eC e 6% em eT e eC+eT, em relação as 

plantas controle. A interação entre CO2 e aquecimento foi observada nos teores de 

lignina e proteína bruta (Tabela 5). 
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Figura 8. Lignina (%), proteína bruta (%) e fibra detergente ácido (FDA %) em Panicum 
maximum após 86 dias de experimento crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e 
eC+eT). Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). PC = CO2; PT = 
aquecimento; PCxT= CO2 e aquecimento. 

 
 
 
 
 
 



37 
 

Tabela 5. Efeitos dos tratamentos de CO2 e temperatura e comparações em pares dos tratamentos 
individuais na qualidade nutricional de Panicum maximum crescendo em sistema Trop-T-FACE. 
Lignina (%), proteína bruta (%) e fibra em detergente ácido (FDA %). Tratamentos: controle (ct), 
elevado CO2 (eC), aquecimento (eT) e elevado CO2 e aquecimento (eC+eT). 

 Os valores acima de 1 significam porcentagem de aumento e abaixo de 1 porcentagem de redução. 
Para comparação dos pares foi usado o teste t de Student e para detectar os efeitos independentes e 
suas interações ANOVA.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns, não significante.       

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O CO2 e a temperatura são as principais variáveis das mudanças climáticas que 

alteram a fisiologia e bioquímica das plantas, podendo afetar a qualidade e a 

produtividade da forragem. Estudos que investigaram a interação destes fatores em 

plantas C4 têm mostrado efeitos variados sobre a biomassa total e o padrão de alocação, 

fatores esses determinantes para o crescimento das plantas (Morison e Lawlor, 1999; 

Soussana e Lüscher, 2007; Kadam et al., 2013; AbdElgawad et al., 2015). De um modo 

geral, em Panicum maximum a produção de biomassa foi maior sob elevado CO2 quando 

combinado com o aquecimento, no entanto, o elevado CO2 isolado teve efeito negativo 

sobre a qualidade da forragem, mesmo crescendo em condições de disponibilidade hídrica 

e sem limitação de nutrientes.   

Foi demonstrado em estudos com plantas C4 que o aumento da concentração 

de CO2 promoveu incremento de taxas fotossintéticas e incremento de biomassa 

(Wand et al., 1999; Souza et al., 2008).  Entretanto, no presente estudo não foi 

observada alteração significativa no acúmulo de biomassa nas plantas crescendo sob 

eC, como anteriormente observado por Leakey et al. (2006) em estudo realizado com 

milho cultivado em sistema FACE. Os dados obtidos no presente trabalho refutam 

parcialmente nossa hipótese, uma vez que o efeito do elevado CO2 no crescimento das 

plantas variou somente quando associado com o aquecimento. 

Parâmetro 
% Qualidade Nutricional  ANOVA 

ct x eC ct x eT ct x eCeT eC x eCeT eT x eCeT CO2 T CO2 x T 

Lignina 2,00** 1,00 0,98 0,52** 1,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Proteína 
bruta 

0,87*** 0,94* 0,94* 1,08* 1,00 <0,01 ns <0,01 

FDA 1,01 1,03 1,00 1,00 0,97 ns ns ns 
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Morrison e Lawlor (1999) enfatizam que a ausência de efeito do CO2 sobre o 

crescimento pode ser relacionada com alterações na temperatura. As temperaturas 

noturnas amenas registradas durante o nosso período experimental (Figura 4) foram 

inferiores à temperatura base (11 °C) para o crescimento de Panicum maximum 

(Moreno et al. 2014). Pressupõe-se então que a redução na temperatura tenha 

promovido redução da respiração (Kirschbaum e Lambie, 2015), da atividade do 

meristema apical, da expansão de folhas e do perfilhamento das plantas crescendo nos 

tratamentos de temperatura ambiente (Teixeira et al., 2005).  

O elevado CO2 quando combinado com o aquecimento levou a efeitos positivos, 

incrementando a massa seca de colmo em 93% e massa seca da parte aérea em 52%, aos 

86 dias de experimento. Isto é consistente com trabalhos anteriores com forrageiras C3 

e C4, Panicum maximum (Bianconi, 2013), Lolium perene (Naudts et al., 2013) e alfafa 

(Aranjuelo et al., 2005; Aranjuelo et al., 2008; Sanz-Sáez et al., 2012), nos quais o 

crescimento em elevado CO2 foi maior em temperatura elevada. 

O tratamento eC+eT incrementou a produção de biomassa, provavelmente, por 

incremento na assimilação do carbono. Neste caso, a interação positiva entre CO2 e o 

aquecimento seria explicada por aumento da temperatura ótima para a fotossíntese 

(Aranjuelo et al., 2005). O elevado CO2 pode ter proporcionado efeito indireto sobre o 

incremento das taxas fotossintéticas, por aumento da temperatura foliar e da 

eficiência do uso da água, resultante da redução da condutância estomática (Wand et 

al., 1999; Ainsworth et al., 2003; Leakey et al., 2006; Bianconi, 2013). Por outro lado, o 

aumento da temperatura pode ter efeito direto sobre as taxas fotossintéticas, por 

estímulo da taxa de regeneração da Rubisco (Sage e Kubien, 2007) e por aumento do 

ponto de saturação de CO2, uma vez que o Ci (concentração intercelular de CO2) é 

reduzido, a fotossíntese das plantas C4 trona-se sensível a pequenos aumentos do CO2 

atmosférico (Sage e Kubien, 2003). 

Embora tenha ocorrido incremento de biomassa sob eC+eT, a biomassa da 

folha diminuiu progressivamente à medida que se intensificou o alongamento do 

colmo, resultando nos decréscimos da razão folha/colmo. Em gramíneas, o 

alongamento do colmo incrementa a produção da forragem, porém interfere na 

estrutura da pastagem, comprometendo a eficiência do pasto, pois altera o valor 

nutritivo da forragem consumida, devido à altura da pastagem e elevado teor de 
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proteína (Wilson, 1982 citado por Pinto et al., 1994; Rodrigues et al., 2008). 

Considerando que a relação crítica para razão folha/colmo é (1,0), como relatado por 

Pinto et al. (1994), embora a razão folha/colmo tenha sido reduzida não foram 

detectados valores inferiores ao limite crítico, não impactando assim a nutrição animal 

e o manejo da forragem. 

A redução na partição de massa seca para folha é associada com aumento 

encontrado na área foliar específica (AFE) sob eC+eT, indicando maior formação de 

folhas delgadas (Gomide e Gomide, 1999) e maior eficiência na captura de energia 

luminosa e assimilação de carbono (Zhong et al., 2014). Todavia, em plantas C3 

arbóreas e cultivadas é observado menor AFE quando elas crescem sob elevado CO2, 

como resultado do aumento de acúmulo de amido nas folhas (Wand et al., 1999; Aidar 

et al., 2002; Olivo et al., 2002), porém, há uma grande variação entre espécies e 

diferentes grupos funcionais (Wand et al., 1999; Ainsworth e Long, 2005).  

Mudanças no conteúdo de carboidratos não estruturais induzidas pelo elevado 

CO2 e/ou temperatura são frequentemente observadas em espécies forrageiras 

(Fischer et al., 1997; Turunen et al., 2009; AbdElgawad et al., 2014). As respostas 

positivas ao aumento na disponibilidade de carbono levam a incrementos no conteúdo 

de açúcares em folhas de plantas C4 (Souza et al., 2008). Por outro lado, o conteúdo de 

açúcares pode diminuir com temperaturas elevadas (Song et al., 2014) ou não ser 

afetado por eC+eT (Souza et al., 2013; Faria, 2015). Em Panicum maximum houve 

variação no conteúdo de carboidratos não estruturais entre os tratamentos e ao longo 

do experimento. O tratamento eC+eT reduziu o conteúdo de açúcares redutores e o 

acúmulo transitório de amido, enquanto os tratamentos eC e eT aumentaram o 

conteúdo de açúcares solúveis totais.  

O maior crescimento e a redução no acúmulo transitório de amido em eC+eT 

não foram compensados por aumento dos açúcares solúveis totais. A redução no teor 

de açúcares redutores, juntamente com redução no acúmulo de amido sob eC+eT, 

sugerem que parte do carbono extra esteja sendo dirigido para órgãos reserva, no caso 

das forrageiras tropicais, para a base do colmo (Souza et al., 2005). Além disso, o 

colmo como forte dreno, pode desempenhar papel importante na regulação da 

fotossíntese mantendo-a elevada (Souza, 2011). Segundo Pritchard et al. (2000), 
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menor alocação de carbono para as folhas é atribuída aos valores de taxas de iniciação 

foliar menor em relação ao crescimento do colmo e da raiz.  

Na gramínea forrageira Lolium perene, a resposta à concentração elevada de 

CO2 foi restrita por uma limitação de drenos para o carbono (Fischer et al., 1997). Em 

Panicum maximum, o aumento no conteúdo de açúcares solúveis totais sob eC pode 

ser explicado pela atividade limitada de órgãos drenos. Quando as plantas tornam-se 

incapazes de utilizar o carbono extra resultante da fotossíntese para o crescimento, a 

atividade de dreno e o transporte de açúcares são inibidos ou os carboidratos são 

acumulados nos tecidos e no floema (Ainsworth e Bush, 2011; Moraes et tal., 2012; 

Wang et tal., 2013; Arenque et al., 2014). Assim, a força do dreno de carbono torna-se 

um fator chave que limita a produtividade da planta, pois o acúmulo de biomassa e sua 

partição entre diferentes órgãos dependem tanto do balanço de carbono, quanto da 

expansão e iniciação ordenada dos órgãos (Morison e Lawlor, 1999). 

A concentração dos carboidratos não estruturais além de variar entre espécies, 

órgãos, tecidos e células, apresenta também alteração ao longo do dia e nas diferentes 

estações do ano (Souza et al., 2005). Em Panicum maximum, o acúmulo de 

carboidratos durante o dia e a redução durante a noite não foram afetados 

significativamente pelos tratamentos, no entanto, foi observada redução na 

concentração de açúcares solúveis totais e redutores nas plantas ao longo do período 

experimental. A redução do conteúdo de açúcares foi acompanhada pela redução da 

radiação (DFFF µmol m-1 s-2) ao longo do experimento (Figura 6), devido à mudança de 

estação, fim do outono e início do inverno. Tais condições ambientais podem, 

provavelmente, ter comprometido a eficiência fotossintética das folhas e assim 

reduzido a produção de fotoassimilados.  

Em relação aos carboidratos estruturais, a síntese de celulose é extremamente 

sensível às mudanças ambientais (Delmer, 1999). O aumento de CO2 ocasionou 

aumento no teor de celulose em folhas de Arabidopsis thaliana (Teng et al., 2006), em 

colmo de cana-de-açúcar (Souza et al., 2008) e em rizóforos de Vernonia herbacea 

(Oliveira et al., 2010). Contudo, no presente estudo não foram observadas alterações 

significativas no teor de celulose foliar com o elevado CO2 e aquecimento, como reportado 

também por Faria (2015) na mesma espécie crescendo em câmaras de topo aberto (OTC). 
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Para o teor de lignina vários estudos relatam também respostas variadas, com 

reduções do teor de lignina sob eC (Blaschke et al., 2004; Souza et al., 2008), e 

aumento quando combinado com temperatura elevada em condições de estresse 

hídrico ou não (AbdElgawad et al., 2014; Salazar-Parra et al., 2015). Em Panicum 

maximum, o teor de lignina aumentou cerca de 100% sob eC e AbdElgawad et al. 

(2014) atribuem aumentos como este, ao incremento do metabolismo chiquimato 

devido a alta disponibilidade de carbono. Nas plantas, a lignina é depositada em 

paredes de células secundárias proporcionando rigidez e apoio estrutural, 

determinando a qualidade dos tecidos e sua biodegradabilidade (Blaschke e tal., 2002). 

Assim, maior acúmulo de lignina poderá resultar em decréscimo da aceitabilidade da 

gramínea pelo gado (Abreu, 2004).  

Além da lignina, outros componentes importantes que caracterizam a 

qualidade das forragens foram analisados, como o teor de fibra detergente ácido (FDA) 

e proteína bruta (PB). Em Panicum maximum, a FDA não apresentou alteração com os 

tratamentos, contudo, eC reduziu a quantidade de proteína bruta (PB) presente nos 

tecidos vegetais. Esta redução tem sido atribuída à redução na concentração de 

nitrogênio nas folhas (Gifford et al., 2000; DaMatta et al., 2010).  

O acúmulo de carboidratos não estruturais em eC contribui para a redução na 

proporção de nitrogênio e consequentemente redução nos teores de PB, uma vez que 

estas contêm quantidades substanciais deste elemento (Taub et al., 2008). Por outro 

lado, mesmo que não haja estímulo da fotossíntese sob eC, a condutância estomática 

pode ser reduzida, o que por sua vez, aumenta a eficiência do uso da água 

promovendo a redução da absorção de nitrato por fluxo de massa e assim redução nos 

teores de nitrogênio nas folhas (Ghannoum et al., 2000; Leakey et al., 2006). Desta 

maneira, a redução no teor de PB na planta por aumento do CO2 pode ter implicações 

importantes para o crescimento e nutrição dos animais que consomem este material 

vegetal (Taub et al., 2008).  
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7. CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo foi demonstrado que Panicum maximum crescendo em elevado 

CO2 e aumento da temperatura em 2 °C acima da temperatura ambiente é capaz de 

alterar a produção de biomassa, o metabolismo de carboidratos e a qualidade da 

forragem sob disponibilidade hídrica e sem limitação de nutrientes. O efeito do 

elevado CO2 no crescimento das plantas interagiu positivamente com o aquecimento, 

no entanto, parte do carbono assimilado foi acumulada no colmo destas plantas. 

Considerando que a quantidade de fotoassimilados desviados para a produção de 

lignina parece ser maior em condições de elevado CO2, alterações no crescimento das 

plantas podem ser esperadas.  Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o 

aumento na temperatura poderá ter efeitos positivos sobre o crescimento de P. 

maximum, mas que aumento nas concentrações de CO2 resultará em uma forragem de 

baixa qualidade, o que poderá comprometer o desempenho do gado. 
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RESUMO 

 

O aumento das concentrações de CO2 e da temperatura no quadro da mudança climática 

global poderão alterar o crescimento e a produtividade de muitas culturas de plantas agrícolas 

e pastagens. Estes efeitos significativos dependerão do tempo, intensidade e sua combinação 

com outros fatores ambientais. Assim, entender o impacto do incremento do CO2 atmosférico 

em conjunto com outras alterações climáticas é de grande importância para a previsão da 

mitigação e adaptação da produção agrícola e das pastagens no futuro. O objetivo deste 

estudo foi avaliar os efeitos do elevado CO2 (600 ppm) e do aquecimento (2 °C de aumento 

sobre a temperatura ambiente) na fotoquímica do fotossitema II e na fotoproteção da 

forrageira tropical C4 Panicum maximum Jacq., cultivada em um Trop-T-Face (Tropical Tropical-

Temperature free-air controlled enhancement and free-air carbon dioxide enrichment) em condições 

adequadas de disponibilidade hídrica e sem limitação de nutrientes. Os resultados mostraram 

que as plantas foram capazes de evitar fotoinibição do aparato fotossintético e peroxidação 

lipídica em resposta ao aquecimento e elevado CO2, conforme indicado por valores constantes 

de Fv/Fm e conteúdo de malondialdeído (MDA) e hidroperóxido lipídicos (LOOH). O 

aquecimento aumentou os teores de clorofila em 12% e reduziu os teores de α-tocoferol em 

média de 55%. O aumento do CO2 reduziu em 58% o conteúdo de ascorbato em 30 dias de 

experimento. Os níveis de zeaxantina e luteína, o ciclo de xantofila (VZA) e o estado de-

epoxidação do ciclo da xantofila foram afetados pelo elevado CO2 e o aquecimento somente 

depois 60 dias. Os resultados obtidos demonstraram que o aquecimento em 2 oC provocou 

ajustes no conteúdo de clorofila e tocoferol, mas não causou danos na eficiência fotoquímica 

do fotossistema II (PSII). Conclui-se que o crescimento das plantas de P. maximum quando 

cultivadas em condições de disponibilidade hídrica e nutrição mineral não será afetada pelo 

aquecimento e CO2 elevado, em decorrência da ausência de dano fotoxidativo evidente, por 

manutenção dos mecanismos de fotoproteção. 

 

Palavras-chave: eficiência fotoquímica, pigmentos, tocoferol, forrageira, mudanças climáticas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas globais irão trazer um impacto sobre muitas culturas de 

plantas agrícolas e pastagens, podendo afetar o crescimento e a produtividade das 

plantas. Estes efeitos significativos podem ser causados pelo aumento das 

concentrações do CO2 e da temperatura no quadro da mudança climática global  

(Morison e Morecroft, 2006). No entanto, podem ser mais complexos do que o 

previsto anteriormente, com interações entre o aumento de CO2, temperaturas 

elevadas, déficit hídrico e disponibilidade de nutrientes. 

O aumento do CO2 atmosférico na maioria dos casos tem proporcionado uma 

estimulação direta da fotossíntese e do crescimento das plantas, sendo até três vezes 

maiores em espécies C3 do que C4 (Ziska e Bunce, 1997; Sage e Kubien, 2003; 

Ainsworth e Long, 2005). Este efeito positivo do aumento do CO2 tem se intensificado 

quando combinado com temperaturas mais altas, tanto em plantas C3 (Aranjuelo et al., 

2006; Erice et al., 2007) quanto em plantas C4 (Sage e Kubien, 2003) e se reduzido 

quando há limitação de nutrientes no solo (Hymus et al., 2001; Woodward, 2002; Sage 

e Kubien, 2003; Ainsworth e Long, 2005).  

As mudanças climáticas podem também afetar a capacidade de proteção da 

planta e como consequência, suas respostas a outros tipos de estresses (Naudts et al., 

2014; AbdElgawad et al., 2015). O aumento do CO2 pode aumentar a dissipação 

térmica do excesso de energia resultando numa melhoria da fotoproteção e na 

diminuição da formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e o aquecimento 

moderado pode contribuir para aliviar o estresse oxidativo por meio de um aumento 

das reações metabólicas (Naudts et al., 2014).  

O elevado CO2 tem proporcionado um efeito positivo na eficiência quântica 

máxima do fotossistema II (PS II) (Fv/Fm), em gramíneas (Hymus et al., 2001; Tausz-

Posch et al., 2013) e em espécies arbóreas (Oliveira et al., 2012), crescendo sem 

limitação de nutrientes. O aumento do CO2 atmosférico proporciona um maior 

consumo de elétrons durante a fixação do CO2, reduzindo o fluxo de elétrons para 

outras vias e evitando a formação de EROs (Asada, 1999), que por sua vez, propiciam 

uma redução na dissipação de energia via fluorescência (Tausz-Posch et al., 2013). 



54 
 

Assim, o elevado CO2 atua com um papel fotoprotetor amenizando os efeitos de 

outros estresses (Oliveira et al., 2012; Tausz-Posch et al., 2013). 

Contudo, esta resposta ainda é um pouco inconsistente, pois o efeito do 

elevado CO2 pode levar tanto a nenhuma alteração da eficiência fotoquímica do 

transporte de elétron, como também pode provocar um aumento da fotoinibição, 

como no caso de gramíneas como a Dactylis glomerata (Hymus et al.,2001). Este 

aumento estaria associado com a retro-inibição do transporte de elétrons associada 

com a acumulação de carboidratos, fazendo com que ocorra um aumento na 

dissipação da energia via fluorescência (Roden e Ball, 1996). 

Em condições de alta radiação, a produção de EROs é aumentada uma vez que 

a intensidade de fótons é superior ao necessário para a assimilação de CO2 e assim por 

consequência causar um estresse oxidativo (Asada, 2006). Durante a ocorrência de 

uma fotoinibição há um comprometimento da função fotossintética que pode levar a 

uma energia excessiva de excitação no PSII, que uma vez não dissipada propicia a 

formação de EROs (Aranjuelo et al., 2008).  

As EROs, radical superóxido (O2ˉ), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical 

hidroxila (OH·) e oxigênio singleto (1O2) (Steffen, 1991) são produzidas nos cloroplastos 

(sítios da fotossíntese), mitocôndrias e peroxissomos, e são altamente reativas e 

tóxicas para as células. As primeiras alterações decorrentes do acúmulo de EROs são 

danos à proteína D1 do centro de reação do PSII causada pelo oxigênio singleto, 

fazendo com que o transporte de elétrons do processo fotossintético seja 

interrompido e assim levando a uma redução da eficiência do PSII (Larcher, 2006).  

 Posteriormente há a destruição dos carotenóides, branqueamento dos 

cloroplastos devido à destruição dos pigmentos, oxidação de proteínas, inibição de 

enzimas e danos no DNA e RNA (Mittler, 2002; Jubany-Marı et al., 2009). O aumento 

na produção de EROs propicia também um aumento da peroxidação de lipídios 

(Choudhury e Behera, 2001), que além de diminuir a fluidez da membrana, provoca a 

perda de eletrólitos, rápida dessecação e morte celular. Os radicais peroxilipídicos e 

hidroperoxilipídicos produzidos também são altamente reativos (Halliwell, 2006).  

Diante da ação destrutiva das EROs sobre o aparelho fotossintético, a 

eliminação imediata das mesmas antes da sua difusão a partir do local de geração é 

indispensável para proteger as moléculas alvo do estroma e do tilacóide (Asada, 2006). 
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As plantas desenvolveram uma série de estratégias e mecanismos de defesa incluindo 

várias moléculas e enzimas, que permitem uma redução da formação de EROs ou a 

desintoxicação de EROs já formadas (Jahns e Holzwarth, 2012).  

O sistema enzimático de defesa antioxidante das plantas ocorre a partir da 

atividade da catalase (CAT), da ascorbato peroxidase (APX), da superóxido dismutase 

(SOD) e da glutationa redutase (GR) (Foyer et al., 1994; Mittler, 2002). Os antioxidantes 

não enzimáticos compreendem a hidroquinona, manitol e flavonóides (Demmig-Adams e 

Adams, 1992), e entre os principais metabólitos antioxidantes, encontram-se o α-

tocoferol, o ascorbato, a glutationa e os carotenóides (Barbosa et al., 2014).  

O tocoferol, conhecido também como vitamina E, é associado à membrana e é 

encontrado em organismos fotossintéticos, incluindo todas as plantas (Munné-Bosch, 

2005). Tocoferóis são moléculas lipossolúveis que residem em plastídios e especificamente 

nos cloroplastos, com exceção notável em sementes, onde se encontram no retículo-

endoplasmático. Os tocoferóis têm como função proteger a membrana fotossintética contra 

o estresse oxidativo. Dentre os quatro tipos diferentes de tocoferol (α, β, γ e δ), o α-

tocoferol é a forma mais comum encontrada em tecidos fotossintetizantes (Maeda e 

DellaPenna, 2007; Hasanuzzaman et al., 2014).  

O α-tocoferol atua também em conjunto com outros antioxidantes através da 

redução do radical peroxillipídico, formando o radical tocoferoxil, que pode ser 

reciclado de volta em α-tocoferol pelo ascorbato. Assim, tocoferol e ascorbato são 

interdependentes no controle de níveis de EROs nos cloroplastos. Uma deficiência em  

α-tocoferol resulta em um aumento em ascorbato e glutationa, enquanto uma 

acumulação de α-tocoferol propicia uma redução dos mesmos (Munné-Bosch, 2005). 

O ascorbato, juntamente com a glutationa, também participa da inativação de várias 

EROs através do ciclo da ascorbato-glutationa, onde o peróxido de hidrogênio é 

eliminado pela ascorbato peroxidase e sua regeneração ocorre por meio da oxidação 

da glutationa que torna a ser reduzida pela glutationa redutase (Barbosa et al., 2014). 

Outro mecanismo de proteção presente na membrana do tilacóide é o ciclo das 

xantofilas (Larcher, 2006). A diminuição do pH do lúmen do tilacóide promove uma 

sequência cíclica de deepoxidação da violaxantina diopoxida através da anteraxantina 

monoepoxida para a zeaxantina e assim uma sequência de epoxidação reconverte 

zeaxantina à violaxantina. Estas duas sequências de reações são catalisadas por duas 
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enzimas diferentes (violaxantina de-epoxidase e zeaxantina epoxidase) com a 

participação da ascobarto e NADPH2, e podem ocorrer simultaneamente na presença de luz 

(Demming-Adams e Adams, 1992; Müller et al., 2001). 

As principais gramíneas utilizadas como forragens para o gado em áreas 

tropicais pertencem aos gêneros Brachiaria ou Panicum (Batistoti et al., 2012) e no 

Brasil as espécie Panicum maximum tem sido amplamente utilizada por apresentar 

boa produtividade e alto valor nutritivo (Santos et al., 1999). Estas gramíneas além de 

forrageiras estão sendo expandidas para novas funções e importância, tanto como 

fonte de matéria-prima para a produção de energia como também um promotor de 

sequestro de carbono (Moreno et al., 2014). Por conta de sua ampla utilização é de 

grande importância o conhecimento das diversas características da planta sob 

diferentes condições ambientais (Brâncio et al., 2003). 

Além disso, apesar de existirem estudos sobre fotoinibição da fotossíntese e estresse 

oxidativo em elevado CO2 e temperatura, pouco se conhecem sobre o efeito combinado 

destes fatores sobre espécies forrageiras tropicais em condições de campo e como elas 

influenciam o grau de fotoinibição e, consequentemente, a assimilação de carbono. Assim, 

entender o impacto da mudança do CO2 atmosférico em conjunto com outras 

alterações climáticas é de grande importância para prever a mitigação e adaptação da 

produção agrícola e das pastagens em ambiente futuro. O trabalho apresentado neste 

capítulo teve como objetivo avaliar os efeitos do elevado CO2 (600 ppm) e do aquecimento 

(aumento de 2 °C acima da temperatura ambiente) sobre a fotoquímica do PSII e 

fotoproteção na forrageira tropical C4 (Panicum maximum Jacq.) cultivada no sistema Trop-

T-Face (Tropical-Temperature free-air controlled enhancement and free-air carbon dioxide 

enrichment), em condições de disponibilidade hídrica e sem limitação de nutrientes.  
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2. HIPÓTESE 

 

As respostas das plantas às mudanças climáticas são bem variadas em diversos 

grupos vegetais, no entanto, para uma gramínea forrageira C4 crescidas em sistema T-

FACE hipotetizamos: (I) o aumento da concentração de CO2 promove um efeito 

positivo no desempenho fotossintético das plantas; (II) a elevada temperatura tem 

efeitos prejudiciais na fotoquímica do PSII e aumento da concentração de espécies 

reativas de oxigênio; e (III) a elevada concentração de CO2 combinada com 

temperatura elevada vai contrabalancear os efeitos negativos da temperatura. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a ocorrência de estresse oxidativo através da avaliação da 

fotoquímica do PSII por meio de parâmetros de fluorescência. 

 Analisar a ocorrência de estresse oxidativo através da avaliação bioquímica 

dos indicadores de estresse como alteração nos níveis de clorofila e a 

ocorrência de peroxidação de lipídios 

 Avaliar os efeitos do elevado CO2 e do aquecimento (2 oC) na fotoproteção 

em folhas de Panicum maximum através de análises do sistema não 

enzimático de defesa antioxidante como carotenoides, tocoferol e 

ascorbato. 

 Avaliar os efeitos do elevado CO2 e do aquecimento (2 oC) sobre a 

fotoquímica e fotoproteção de P. maximum em um curso diurno. 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Coleta das plantas 

Durante o período experimental as coletas para as análises bioquímicas foram 

realizadas em dois dias (30 e 60 dias após o início do experimento) e em três períodos 

do dia (antemanhã, ao meio-dia e ao anoitecer). Durante as coletadas foram 
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selecionadas folhas maduras, completamente expandidas e expostas ao sol. As 

amostras foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e mantidas em 

congelador até a liofilização. Para a extração foi utilizada a região mediana do limbo 

foliar. 

 

4.2. Avaliações 

4.2.1. Monitoramento da fluorescência  

A avaliação da fluorescência da clorofila a: fluorescência inicial (Fo), 

fluorescência máxima (Fm) e a razão (Fv/Fm) foi realizada com um fluorômetro portátil 

modelo OS-3 (ADC BioScientific, UK) nos três períodos do dia (antemanhã, meio-dia e 

anoitecer), juntamente com as coletas de folhas para as análises bioquímicas. A 

medição de florescência foi realizada em folhas completamente expandidas e espostas 

ao sol. Foram amostradas uma folha por indivíduo, sendo 6 indivíduos por unidade 

experimental, totalizando quatro amostras por tratamento. Antes das medições, a 

área de folha a ser medida permaneceu no escuro por 30 minutos. A indução da 

fluorescência foi realizada pela incidência de um pulso de luz de 1100 μmol m-2 s-1. Ao 

mesmo tempo em que se procedia as medições de fluorescência, foram monitoradas 

as condições micro-meteorológicas como temperatura ambiente e umidade relativa do 

ar com um higrotermômetro e radiação ambiente (FFFA - Fluxo de Fótons 

Fotossinteticamente Ativos) com um sensor quântico conectado a um medidor de 

radiação modelo LI-250A (LI-COR, USA). 

 

4.2.2. Avaliação de peroxidação de lipídios (MDA) 

A alteração na estabilidade de membrana causada pela peroxidação de lipídios 

em folhas de Panicum maximum foi determinada e expressa em termos de conteúdo 

de malondialdeído (MDA), segundo método descrito por Hodges et al. (1999).  

Amostras de folhas liofilizadas (30 mg) foram extraídas três vezes em 1 mL de etanol 

80% contendo 0,01% (m/v) hidroxitolueno butilado (BHT). O homogenato foi agitado 

em vórtex, colocado no sonicador por 30 min e centrifugado a 10.000 rpm por 10 min. 

O sobrenadante foi recuperado e colocado em tubo Falcon de 5 mL no escuro a 4 °C. 

Posteriormente foi colocado 1 mL de amostra em 2 tubos de vidro com tampa sendo: 1 

tubo com 1 mL reagente TBA+ (ácido tricloroacético (TCA) 20% (m/v), BHT 0,01% e TBA 
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0,65% (m/v)) e 1 tubo com o TBA- (TCA  20% e BHT 0,01%). Para o branco, 1 tubo com 

2 mL de etanol 80% + BHT (0,01%) + TBA+ e 1 tubo com 2 mL de etanol (80%) + BHT 

(0,01%) + TBA- . Os tubos tampados foram incubados por 25 minutos a 95 °C e em 

seguida resfriados por aproximadamente 10 min. A absorbância do sobrenadante foi 

determinada em espectrofotômetro a 440, 532 e 600 nm e a unidade do MDA foi nmol 

g-1 de massa fresca. 

 

4.2.3. Determinação de hidroperóxido lipídico (LOOH) 

O conteúdo de hidroperóxido lipídico (LOOH), produto de oxidação primária de 

lipídios e que possibilita a indicação mais precisa do estado oxidativo na planta, foi 

determinado por espectrofotômetro de acordo com Bou et al. (2008) com algumas 

modificações. Folhas liofilizadas (50 mg) foram extraídas três vezes com metanol 80% 

(m/v) contendo 0,01% BHT (w/m) usando um ultrasonicador (Bransonic, Danbury, CT, 

USA) por 30 min. O extrato foi agitado em vórtex e centrifugado por 10 min a 4 °C a 

13.000 rpm. Foi adicionado polivinilpolipirrolidona (PVPP) para retenção das clorofilas 

e então agitado em vórtex e centrifugado a 13.000 rpm por 10 min. Foram preparadas 

duas alíquotas do extrato sendo: o controle positivo com 50 µL de meOH + 50 µL de 

amostra e o controle negativo com 10 mM trifenilfosfina (TPP) em meOH + 50 µL de 

amostra e incubado no escuro por 30 min. Depois foram colocados 200 µL do reagente 

FOX-2 em 50 µL do controle positivo, 50 µL do controle negativo e no padrão da curva 

(0-20 µM H2O2 em meOH). As amostras foram incubadas durante 45 min no escuro e a 

absorbância determinada em espectrofotômetro a 560 nm. Absorbância máxima 

utilizada contra H2O2 curva padrão para determinar o conteúdo LOOH (como 

equivalentes de H2O2). 

 

4.2.4. Concentração de pigmentos fotossintéticos  

Para extração e análise do conteúdo de pigmentos fotossintéticos foram 

realizados como descrito por Munné-Bosch e Alegre (2000).  Amostras de folhas 

liofilizadas (50 mg) foram submetidas a duas extrações em acetona 85% e duas 

extrações com acetona 100% usando um ultrasonicador (Bransonic, Danbury, CT, USA) 

por 15 min. O extrato então foi agitado em vórtex e centrifugado por 10 min a 4 °C a 

13.000 rpm a cada extração. Os sobrenadantes foram combinados e o volume dos 
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extratos foi determinado de tal modo que a concentração final fosse de acetona 82,5%. 

Posteriormente, os extratos foram filtrados em filtro de 0,22 µm para posterior análise 

em HPLC. Os pigmentos foram separados em coluna Zorbax ODS-5μm (250 × 4.6mm; 

20% Carbon, Teknokroma, St. Cugat, Spain) a 30 °C por 38 min em um fluxo de 1 mL 

min−1. O solvente foi (A) acetronitrila: metanol (85:15, v:v) e (B) metanol: acetato de 

etila (68:32, v:v). O gradiente usado foi 0-14 min 100 % A; 0% B; 14-16 min 

decrescendo a 0% A; 100% B; 16-28 min 0 % A; 100% B; 28-30 min aumentando a 100 

% A; 0% B; e 30-38 min 100 % A, 0% B. A. A detecção foi feita em 445 nm usando um 

detector “Diode array” (HP1100 Series, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). 

Padrões purificados de clorofila a e b foram comprados da Fluka (Buchs, Switzerland). 

Os fatores de conversão de unidades de área de pico por pmol por injeção foram: Chl a 

(167), Chl b (163), luteína (359), zeaxantina (359), β-caroteno (283), neoxantina (344), 

violaxantina (400) e anteraxantina (372). O pool do ciclo da xantofila (VAZ) é a soma de 

violaxantina (V), zeaxantina (Z) e anteraxantina (A), e o estado de-epoxidação do ciclo 

da xantofila (DPS) foi calculado como: (Z + A)/(V + A + Z). 

 

4.2.5. Determinação de tocoferol 

Para a extração de tocoferol, 50 mg de folhas liofilizadas foram extraídas três 

vezes com metanol (4 °C) usando um ultrasonicador (Bransonic, Danbury, CT, USA) por 

15 min. O extrato foi agitado em vórtex e centrifugado por 10 min a 4 °C e 13.000 rpm. 

Os sobrenadantes foram combinados e filtrados em filtro de 0,22 µm e transferidos 

para frascos de HPLC, como descrito por Morales et al. (2014). A análise foi realizada 

num sistema de HPLC acoplado a um detector de fluorescência (FP-1520; Jasco). 

Tocoferol foi separado em uma coluna Inertsil 100A (5 mm, 30 x 250 mm, GL Sciences 

Inc.) de fase normal operando à temperatura ambiente. A fase móvel utilizada foi uma 

mistura de n-hexano e 1,4-dioxano (95,5: 4,5 v/v) a uma taxa de fluxo de 0,7 mL min-1, 

e o volume de injeção foi de 10 µL. A detecção foi realizada a uma excitação de 295 nm 

e emissão a 330 nm. A quantificação foi baseada na resposta do sinal de fluorescência 

e comparada com a de uma curva de calibração feita com padrões autênticos de cada 

composto (Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany). 
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4.2.6. Determinação de ascorbato oxidado e reduzido 

Ascorbato oxidado e reduzido em folhas foi determinado por uma adaptação 

dos métodos descritos por Takahana e Oniki (1992) e por Queval e Noctor (2007). 

Folhas liofilizadas (40mg) foram trituradas e extraídas com 1 mL de tampão de 

extração (ácido meta fosfórico 6% (m/v) com 0,2 mM de ácido dietilentriamina penta 

acético (DTPA)) a 4 °C, usando um ultrasonicador (Bransonic, Danbury, CT, USA) por 15 

min. O extrato foi agitado em vórtex e centrifugado por 10 min a 4 °C e 13.000 rpm. O 

pellet foi reextraído mais duas vezes com 450 µL cada com o mesmo solvente, 

totalizando 1900 mL de extrato. Para detecção de dehidroascorbato (DHA) 10 µL de 

extrato foi misturado com 185 µL de tampão de diluição (tampão fosfato de potássio 

100mM, pH 6,5) e a absorbância determinada em espectrofotômetro a 265 nm. Em 

seguida foi adicionado 5 µL de ditiotreitol (DTT) 5 mM, misturado e incubado por 10 

min no escuro e em temperatura ambiente. A absorbância foi determinada a 265 nm 

(DHA = (Lf1-L0) / 14 mM-1 cm-1). Para determinação de ácido ascórbico (AA) misturou-se 

10 µL de extrato com 185 µL de tampão de diluição e a absorbância determinada a 265 

nm. Posteriormente, foi adicionado 5 µL de ascorbato oxidase (AO) 50 U mL-1, 

misturado vagarosamente e incubado por 1 min e a absorbância determinada a 265 

nm (AA = (Lf2-L0) / 14 mM-1 cm-1). O estado redox (%) foi calculado como 100 x 

(AA/(AA+DHA)). 

 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1. Fluorescência da clorofila a 

O dano na taxa transporte de elétrons da etapa fotoquímica pode ser estimado 

através da avaliação da eficiência quântica máxima do PSII (razão Fv/Fm), que quando 

abaixo de 0,725 indica a probabilidade de ocorrência de fotoinibição (Bolhàr-

Nordenkampf e Öquist, 1993). As medições da eficiência quântica máxima do PSII 

(Fv/Fm) de Panicum maximum foram realizadas durante dois dias e em um curso diurno 

e em conjunto com as medições de fluorescência foram realizadas as medições de 

radiação e temperatura. Como observado na tabela 1, o fluxo de fótons 

http://www.quiminet.com/productos/acido-dietilentriamina-penta-acetico-7888267664.htm
http://www.quiminet.com/productos/acido-dietilentriamina-penta-acetico-7888267664.htm
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fotossinteticamente ativos (FFFA mol m-2 s-1) apresentou ao meio-dia uma média de 

1136 mol mol-2 s-1  e temperatura média de 34 °C . 

 

Tabela 1. Condições ambientais durante as medições de fluorescência da clorofila a e coleta de 
amostras para análise bioquímica. 
 

Parâmetro Ambiental Horário 30 Dias 60 Dias 

FFFA (mol m
-2

 s
-1

) Antemanhã 0 0 

 Meio-dia  1135 ± 18,39 1138 ± 6,06 

 Anoitecer  0 0 

Temperatura (°C) Antemanhã 16 ± 1,29 11 ± 0,40 

 Meio-dia  34 ± 0,82 33 ± 1,92 

 Anoitecer 22 ± 0,29 17 ± 0,50 

   Valores médios ± erro padrão (n=3). 

 

Na figura 1, pode-se observar uma redução dos níveis eficiência quântica 

máxima do PSII ao meio-dia nos dois dias de coletas, contudo, os valores de Fv/Fm não 

foram menores que 0,725 em nenhum tratamento, indicando assim a não ocorrência 

de fotoinibição aparente. A redução de Fv/Fm foi em média de 10 e 9% para todos os 

tratamentos, aos 30 e 60 dias, respectivamente, não sendo observadas diferenças 

significativas entre nenhum tratamento de elevado CO2 e aquecimento. Ao final do dia 

(anoitecer), houve uma recuperação da razão Fv/Fm em todos os tratamentos com 

média de 13% em 30 dias e 9% em 60 dias de tratamento, mostrando uma 

recuperação total da eficiência quântica máxima do PSII (Figura 1). 
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Figura 1. Eficiência fotoquímica (Fv/Fm) em folhas de Panicum maximum após de 30 e 60 dias 
de tratamento em um curso diurno (antemanhã, meio-dia e anoitecer), crescendo sob os 
tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de 
Tukey). 
 
 

5.2. Peroxidação de lipídios e hidroperóxido lipídico 

Alterações na membrana celulares indicam que a planta pode estar sofrendo 

estresse oxidativo, o qual pode ser avaliado através dos produtos resultantes da 

peroxidação de lipídios como MDA e LOOH.  A tendência das plantas sob estresse é 

apresentar um aumento no nível de MDA, contudo, não foram observadas variações 

significantes em resposta ao aquecimento e o elevado CO2. As plantas do tratamento 

eC+eT coletadas aos 30 dias apresentaram uma queda de 23% ao meio-dia em relação 

a antemanhã, enquanto no mesmo tratamento aos 60 dias de experimento este 

decréscimo foi maior, cerca de 34% (Figura 2). 

Os níveis de hidroperóxido lipídicos (LOOH) também não sofreram alterações 

significativas com o aumento do CO2 e aquecimento. No entanto, pode se observar 

uma redução decrescente (antemanhã ao anoitecer) aos 30 dias de experimento, com 

queda de 15 e 21% em eC e eC+eT, respectivamente. Depois de 60 dias, os níveis de 

LOOH apresentaram a mesmas reduções nos mesmos tratamentos só que da 

antemanhã ao meio-dia, com uma tendência de aumento ao anoitecer (Figura 2). 
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Ph= 0,0235                                                                                                           Ph = 0 ,0003 
Pt > 0,05 NS                                                                                                          Pt > 0,05 NS                                                                                                         

Phxt > 0,05 NS                                                                                                        Phxt > 0,05 NS 

 

 

Figura 2. Malondialdeído (MDA nmol g-1 MS) e hidroperóxido lipídico (LOOH µmol g-1 MS) em 
folhas de Panicum maximum após 30 e 60 dias de tratamento em um curso diurno 
(antemanhã, meio-dia e anoitecer), crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). 
Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; Phxt 

= horário e tratamento. 

 
 

5.3. Pigmentos fotossintéticos  

Houve um efeito significante na concentração de clorofila a (Chl a), clorofila b 

(Chl b) e clorofila total (Chl a+b) em resposta ao aumento do CO2 e aquecimento 

somente aos 60 dias de experimento. Na antemanhã, as plantas apresentaram um 

aumento da concentração de Chl a de 11%, Chl b de 17% e Chl a+b de 12% em eT em 

relação as plantas controle. No anoitecer, o aumento da Chl b ocorreu no tratamento 

de eC+eT, com cerca de 14 % em relação as plantas controles (Figura 3). 
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Figura 3. Concentração de clorofila a (Chl a µmol g-1 MS), clorofila b (Chl b µmol g-1 MS), 
clorofila total (Chl a+b µmol g-1 MS) e razão chlorofila a por clorofila b (Chl a/ Chl b) em folhas 
de Panicum maximum após 30 e 60 dias de tratamento em um curso diurno (antemanhã, 
meio-dia e anoitecer), crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores 
médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; Phxt = 
horário e tratamento. 
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Aos 30 dias de experimento, não houve efeito significativo do elevado CO2 e 

aquecimento sobre a concentração de clorofilas. Observaram-se somente variações 

significantes durante o curso diurno. No tratamento eC, no período da antemanhã ao 

meio-dia, a concentração de Chl a, Chl b e Chl total aumentou em 30, 34 e 32%, 

respectivamente. Enquanto aos 60 dias da antemanhã ao anoitecer as concentrações 

das clorofilas reduziram cerca de 12% em eC+eT (Chl a e Chl total) e eT (Chl b) (Figura 

3). 

A razão entre a concentração de Chl a e Chl b (Chl a/Chl b) apresentou 

alteração significativa entre os tratamentos e horários do dia somente aos 60 dias de 

experimento. No tratamento eC+eT, houve uma redução de cerca de 9% da razão Chl 

a/Chl b ao anoitecer. Nos tratamentos eC e eC+eT, houve uma redução de 8% na razão 

Chl a/Chl b da antemanhã ao anoitecer, como observado na figura 3. 

 

5.4. Carotenóides e ciclo das xantofilas 

Dentre os antioxidantes não enzimáticos analisados estão os carotenóides: β-

caroteno, luteína, violaxantina, zeaxantina e anteraxantina (Figura 4). Podem-se 

observar variações durante o curso diurno destes carotenóides, mas pouco efeito 

significante do elevado CO2 e aquecimento. A concentração de β-caroteno em folhas 

não sofreu variação sob eC ou eT em nenhuma coleta. No entanto, durante o curso 

diurno a concentração de β-caroteno em eC aumentou 55% ao meio-dia e reduziu 36% 

ao anoitecer, aos 30 dias de experimento. Aos 60 dias a concentração de β-caroteno 

reduziu em todos os tratamentos do meio-dia ao anoitecer.  

Quanto à concentração de luteína a resposta aos tratamentos e aos horários do 

dia foi significante somente aos 60 dias de experimentos. O tratamento eC+eT 

proporcionou um aumento de luteína em relação ao controle de 14, 10 e 13%  na 

antemanhã, ao meio-dia e ao anoitecer, respectivamente. Durante o curso diurno, no 

tratamento eT houve uma redução 17% da antemanhã ao anoitecer. 
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Figura 4. Concentração de β-caroteno (µmol g-1 MS) e luteína (µmol g-1 MS) em folhas de 
Panicum maximum após 30 e 60 dias de tratamento em um curso diurno (antemanhã, meio-
dia e anoitecer), crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores médios ± 
erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; Phxt = horário e 
tratamento. 
 
 

Os tratamentos eC e eT afetaram apenas as concentrações de violaxantina aos 

60 dias de experimentos. A violaxantina aumentou 13% em eC+eT ao meio-dia e 15% 

em eC no anoitecer. Por outro lado, a anteraxantina apresentou uma tendência de 

aumento em eC+eT (P=0,055) em relação as plantas controles ao meio-dia. Durante o 

curso diurno a formação de anteraxantina e zeaxantina aumentou ao meio-dia em 

uma média de 254% e reduziu no anoitecer em uma média de 358% (Figura 5).  
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Figura 5. Conteúdo de violaxantina (µmol g-1 MS), anteraxantina (µmol g-1 MS) e zeaxantina 
(µmol g-1 MS) em folhas de Panicum maximum após 30 e 60 dias de tratamento em um curso 
diurno (antemanhã, meio-dia e anoitecer), crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e 
eC+eT). Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = 
tratamento; Phxt = horário e tratamento. 
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Apenas aos 60 dias de experimento a concentração de xantofilas totais (VAZ) e 

o estado de-epoxidação do ciclo das xantofilas (DPS) mostraram alterações com o 

aumento de CO2 e o aquecimento. A formação de VAZ aumentou 8% ao meio-dia em 

eC+eT e 15% ao anoitecer sob eC, enquanto o aquecimento reduziu o DPS em 19 e 

39% ao meio-dia e ao anoitecer, respectivamente.  A figura 6 mostra que o DPS 

apresentou variação similar aos de anteraxantina e zeaxantina com o aumento da 

radiação ao meio-dia, com um aumento médio de 226% aos 30 dias e 160% aos 60 dias 

de experimento. 
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Figura 6. Xantofilas (VAZ µmol g-1 MS) e estado de-epoxidação do ciclo das xantofilas 
(DPS=(Z+0,5A/V+Z+A)) em folhas de Panicum maximum após 30 e 60 dias de tratamento em 
um curso diurno (antemanhã, meio-dia e anoitecer), crescendo sob os tratamentos (controle, 
eC, eT e eC+eT). Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = 
tratamento; Phxt = horário e tratamento. A, anteraxantina; V, violaxantina; Z, zeaxantina. 
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5.5. Tocoferóis 

Análises de vitamina E das folhas de Panicum maximum revelaram a presença 

de duas formas de tocoferóis: α-tocoferol e γ-tocoferol. Neste experimento, as 

mudanças climáticas alteraram as concentrações dos tocoferóis em folhas de P. 

maximum, com redução nos níveis de α-tocoferol sob eC e eT. Aos 30 dias, a redução 

nos níveis de α-tocoferol foi de 64% sob eC, seguida de 46% sob eT. Após 60 dias, a 

maior redução em α-tocoferol ocorreu sob eT com uma média de 55%  (Figura 7). 

O γ-tocoferol, apesar de apresentar baixas concentrações em comparação com  

α-tocoferol, apresentou uma maior redução no tratamento combinado (eC+eT). A 

maior concentração de γ-tocoferol foi encontrada no tratamento eC (0,050 µmol g-1 

MS), que foi reduzida para 0,038 µmol g-1 MS em eC+eT (Figura 7). 
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Figura 7. Conteúdo de α-tocoferol (µmol g-1 MS) e γ-tocoferol (µmol g-1 MS) em folhas de 
Panicum maximum após 30 e 60 dias de tratamento em um curso diurno (antemanhã, meio-
dia e anoitecer), crescendo sob os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores médios ± 
erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; Phxt = horário e 
tratamento. 
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5.6. Ascorbato 

Assim como nos outros compostos de combate a EROs, poucos foram os efeitos 

significativos dos tratamentos na concentração de ascorbato em folhas de Panicum 

maximum. Apenas o elevado CO2 reduziu em 58% ao anoitecer, aos 30 dias de 

experimento. Nenhum outro efeito significante das mudanças climáticas foi observado 

no estado redox, somente uma redução progressiva da antemanhã ao anoitecer em eC 

e eC+eT (Figura 8). 
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Figura 8. Ascorbato (µmol g-1 MS) e estado redox (%) em folhas de Panicum maximum após 30 
e 60 dias de tratamento em um curso diurno (antemanhã, meio-dia, anoitecer), crescendo sob 
os tratamentos (controle, eC, eT e eC+eT). Valores médios ± erro padrão (n=4) (P<0,05; Teste 
de Tukey). Ph = horário; Pt = tratamento; Phxt = horário e tratamento. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O tratamento de elevada concentração de CO2 e aquecimento imposto em 

Panicum maximum, durante 86 dias, não promoveu fotoinibição ou estresse oxidativo 

por efeito da temperatura, refutando a nossa hipótese. Logo, presume-se que o 

aumento da temperatura a 2 °C acima do ambiente não foi suficiente para causar 

estresse térmico acima dos níveis críticos por um período suficiente para provocar 

danos irreversíveis para o crescimento e desenvolvimento da planta (Shanmugam et 

al., 2013).  

O maior crescimento e produção de Panicum maximum costuma ocorrer no 

período de maior precipitação e maiores temperaturas, em geral de outubro até maio 

(Brâncio et al., 2003; Aganga e Tshwenyane, 2004; Santos et al., 2004; Alexandrino et 

al., 2005). Durante o período experimental (meses de abril a julho) a precipitação foi 

baixa e a temperatura noturna chegou abaixo da temperatura base (11 °C) (Figura 4 - 

capítulo I) para P. maximum (Moreno et al., 2014). Assim, o aumento da temperatura 

em 2 °C influenciou nas respostas das plantas nos tratamentos com temperatura 

ambiente. Ressaltando também que a baixa precipitação (Figura 2 do capítulo I) não foi 

prejudicial, pois o campo experimental foi irrigado para manter as plantas em condição 

hídrica ótima durante todo experimento. O que foi importante, dado que esperávamos 

temperaturas mais elevadas e maior evapotranspiração.  

Temperaturas elevadas em conjunto com alta radiação luminosa podem induzir 

um desequilíbrio entre a absorção de energia luminosa e utilização de elétrons na 

etapa fotoquímica, podendo levar a fotoinibição da fotossíntese e um dano no 

fotossistema II (PSII) (Wang et al., 2009). No presente estudo, a análise de fluorescência 

demonstrou que o aumento da temperatura e do CO2 não proporciou fotoinibição do PSII 

e nem alterou a eficiência fotoquímica, como observado também em Panicum 

coloratum por Dwyer et al. (2007). O aumento observado no teor de pigmentos 

fotossintéticos provavelmente promoveu uma maior eficiência na captação de energia 

luminosa resultando em uma melhor eficiência fotoquímica. A redução da radiação 

(Figura 3 - capítulo I) ao longo do experimento e no dia da amostragem (Tabela 1) 

também pode ter evitado uma provável ocorrência de fotoinibição crônica nas plantas 

sob aquecimento. 
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Por outro lado, as plantas de Panicum maximum apresentaram redução da 

fluorescência (razão Fv/Fm) ao meio-dia e recuperação ao final da tarde. Tal resposta nos 

mostra a ocorrência de flutuação diária da fluorescência caracterizada por fotoinibição 

dinâmica, no qual é um processo natural de dissipação de excesso de energia necessário 

para prevenir a ocorrência de dano fotoxidativo (Müller et al., 2001). 

Ao contrário do que foi encontrado em nosso estudo, Bianconi (2013) em 

experimento anterior com Panicum maximum durante os meses de agosto e 

setembro, observou que o elevado CO2 mitigou a redução diurna da eficiencia 

fotoquímica do PSII sob aquecimento. Neste caso, o elevado CO2 aumentou a 

disponibilidade de substrato (CO2) para o ciclo fotossintético, fazendo com que a maior 

parte da energia luminosa seja utilizada para a produção ATP e NADPH, utilizados 

posteriormente no ciclo de redução fotossintética do carbono, evitando dano aos 

fotossistemas (Aranjuelo et al.,2008;  Oliveira et al., 2012; Bianconi, 2013; Tausz-Posch 

et al., 2013). 

A ausência de fotoinibição nas folhas de Panicum maximum sob elevado CO2 e 

aquecimento foi acompanhada também pela ausência de peroxidação de lipídios, indicado 

pelos níveis de malondialdeído (MDA) e hidroperóxido lipídicos (LOOH).  O excesso de 

energia luminosa provavelmente não gerou aumento da produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) o que levaria a um dano de membrana celular (Mittler et al., 2012). 

Respostas similares também foram encontradas em Medicago sativa (Fabaceae) sob 

elevado CO2 e temperatura (Erice et al., 2007) e Stylosanthes capitata (Fabaceae) sob 

aquecimento (Martinez et al., 2014).  

Esta capacidade da planta em manter a estabilidade da membrana e sua função 

sugere uma termotolerância ao aumento da temperatura (Faria et al., 2015). Há vários 

componentes na planta que podem ser modificados como: alteração da composição e 

do grau de saturação de ácidos graxo, a alteração na composição da membrana, a 

produção de ácido abscísico (ABA) e antioxidantes, e a ativação de proteínas de 

choque térmico chamado HSPs, que servem como “chaperonas” moleculares 

protegendo as funções e as conformações das proteínas (Jha et al., 2014; Bita e Gerats, 

2013; Mathur et al., 2014).  

A peroxidação de lipídios de membrana não é o único evento que reflete danos 

oxidativos, pois outras moléculas como os pigmentos também podem ser alterados 
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(Smirnoff, 1993). Estudos realizados com braquiária (Faria et al., 2015), alfafa (Erice et 

al., 2007), trigo (Aljazairi e Nogués, 2015; Shanmugam et al., 2015) e uva (Salazar-Parra 

et al., 2015) apresentaram redução no conteúdo de clorofila com CO2 elevado, 

acompanhado por redução da razão Fv/Fm.  

Em contraste, o aumento da temperatura teve um efeito positivo sobre a 

biossíntese dos pigmentos fotossintéticos, com aumento no conteúdo de Chl a, Chl b e 

Chl total na antemanhã e de Chl b no anoitecer sob eC+eT. Este aumento possibilita 

um incremento na taxa de transporte de elétrons do PSII (Martinez et al., 2014) e que 

pode ser refletido em aumento das taxas fotossintéticas (Ormrod et al., 1999). No 

entanto, Faria et al. (2015) atribuem ao aumento observado em Urochloa decubens 

(Poaceae) que os efeitos do estresse térmico estariam sendo mitigados através da 

dissipação do excesso de energia para caminhos alternativos, não promovendo assim a 

degração dos pigmentos. 

Além do incremento no conteúdo de pigmentos fotossintéticos em Panicum 

maximum houve descréscimo da razão Chl a/Chl b, assim como em Uruchloa 

decumbens (Faria et al., 2015) e trigo (Shanmugam et al., 2015) sob tratamento 

combinado de CO2 e temperatura elevados. Este descréscimo sugere um aumento no 

complexo antena do centro de reação do PSII o que poderia explicar um reforço na 

fotoquímica do PSII (Gutiérrez et al., 2009). Soriani (2011) correlaciona o descréscimo 

da razão Chl a/Chl b com a fotoproteção do PSII, pois um aumento no conteúdo de Chl 

b em relação à Chl a, seria uma forma eficaz de diminuir a energia que chega ao PSII 

através da destruição parcial destes pigmentos. Essa seria uma forma de proteção 

antioxidante, enquanto outros processos bioquímicos também podem ser utilizados. 

As análises de moléculas antioxidantes não enzimáticas revelaram um efeito 

positivo de eC e eC+eT nos carotenóides, violaxantina e luteína. O aumento no 

conteúdo destes carotenóides nas folhas de Panicum maximum teve função essencial 

na fotoproteção das membranas do tilacóide, impedindo a destruição da clorofila e 

dissipando o excesso de energia de excitação (Demmig-Adams et al., 1996). A luteína, 

um dos carotenóides presente em maior abundância no PSII (Demmig-Adams et al., 

1996), pode atuar na proteção da Chl b no tratamento combinado, dissipando o 

excesso de energia através do ciclo da luteína epóxido (Lx) contribuindo na captação 
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de luz através da transferência de energia de excitação a clorofilas (Jahns e Holzwarth, 

2012).  

Mesmo com aumento da violaxantina decorrente do elevado CO2 e 

aquecimento, não foi observada nenhuma variação significativa no conteúdo de 

anteraxantina e zeaxantina em nenhum tratamento.  A ausência da dissipação térmica 

de energia absorvida junto com a eficiência fotoquímica inalterada (redução na 

fluorescência inicial, Fo) reflete em uma maior eficiência de conversão de energia 

fotoquímica (Demmig-Adams et al., 2012). Por outro lado, a redução do estado de-

epoxidação das xantofilas com o aumento da temperatura, nos mostrou que as plantas 

crescendo em ambiente aquecido estão consumindo grande parte da energia 

produzida, fazendo com que reduza a dissipação na forma de calor. Resultados 

similares foram observados também em espécie de Eucalyptus (Roden e Ball, 1996) 

sob elevado CO2, tanto na quantificação total dos pigmentos dos ciclos das xantofilas 

quanto no estado de-epoxidação.  

As plantas de Panicum maximum também apresentaram alterações acentuadas 

em anteraxantina e zeaxantina, VAZ e no estado de-epoxidação do ciclo de xantofila ao 

longo do dia. À medida que aumentou a radiação incidente (FFFA), ocorreu a de-

epoxidação de violaxantina e consequentemente houve aumento nos níveis de 

zeaxantina. Quando houve declínio nos níveis de radiação na parte da tarde, a 

zeaxantina foi reconvertida em violaxantina (Figura 2). Esta é uma resposta que ocorre 

normalmente e tem sido observado em uma ampla gama de espécies (Demmig-Adams 

et al., 1996), onde as plantas apresentam uma alta flexibilidade metabólica de sistema 

de proteção ajustando-se as alterações diárias da radiação (Favaretto et al., 2011) e  

assim otimizar e preservar a função do aparato fotossintético.  

O α-tocoferol e a ascorbato medidos neste trabalho são também importantes 

moléculas do mecanismo antioxidante não enzimático que desempenham papel na 

tolerância ao estresse das plantas, mantendo um adequado estado redox nos 

cloroplastos (Tausz-Posch et al., 2013). Os níveis reduzidos destas moléculas 

antioxidantes em Panicum maximum sob CO2 elevado indicariam que as plantas 

seriam menos sensíveis ao estresse levando a danos oxidativos e destruição de células 

(Munné-Bosch, 2005; Hasanuzzaman et al., 2014), contudo, apesar de uma redução no 

sistema antioxidante a fotoquímica permaneceu inalterada, reforçando que o aumento 
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do CO2 e da temperatura foram uma condição ambiental favorável para o desempenho 

destas plantas e não um fator estressante. 

Pouco se conhece sobre o impacto das mudanças climáticas sobre os níveis de 

tocoferol em espécies forrageiras tropicais, no entanto, alguns trabalhos mostraram 

nenhuma variação dos níveis de tocoferóis com o aumento da temperatura e do CO2 

(Farfan-Vignolo e Asard, 2012; Naudts et al., 2014). Já Panicum maximum crescendo 

no tratamento de aquecimento apresentou redução, no entanto, não houve um efeito 

claro do CO2 elevado sobre o conteúdo de α-tocoferol. Como não foi reportado um 

aumento na produção do radical peroxilipídico (quantificado pela peroxidação de 

lipídios), provavelmente, não houve um aumento na produção de EROs, sendo assim 

dispensável um aumento na biossíntese de tocoferóis (Munné-Bosch e Falk, 2004; 

Maeda e DellaPenna, 2007).  

A redução de tocoferóis pode resultar em aumento nos níveis de peroxidação 

de lipídios e na ativação inapropriada das respostas de defesa da planta (Munné-Bosch 

e Falk, 2004; Maeda e DellaPenna, 2007), no entanto, esta redução foi compensada 

por aumento no conteúdo de clorofilas. Esta resposta em Panicum maximum confirma 

que a presença de outros mecanismos de proteção antioxidante determina a mudança 

do conteúdo de tocoferol em resposta às mudanças ambientais (Munné-Bosch, 2005). 

O CO2 elevado também pode aumentar os níveis de outros antioxidantes como 

ascorbato, polifenóis, alcalóides e atividade de algumas enzimas antioxidantes. O 

aumento na síntese de ascorbato se dá pela produção excessiva de carboidratos, 

devido ao CO2 elevado que está estreitamente ligado ao metabolismo de carbono (Xu 

et al., 2015). Todavia, o ascorbato não apresentou redução em eC e nem o estado redox 

sofreu variações significantes entre os tratamentos. Como as concentrações de ascorbato 

não foram refletidas com o aumento de carboidratos em Panicum maximum sob CO2 

elevado (dados apresentados no capítulo I), sugere-se que esta redução seja atribuída 

pela ausência de danos fotoxidativo evidente, resultando em estímulo reduzido para a 

produção antioxidante (Tausz-Posch et al., 2013), como observado também em  plantas 

de alfafa por Erice et al. (2007) e Aranjuelo et al. (2008). 

Por fim, a regulação da utilização eficiente dos fótons da luz solar para a 

produção de energia através de compostos de carbono e da remoção dos excessos de 

fótons absorvidos e não utilizados impedindo um acúmulo de EROs, será essencial para 
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otimizar a produtividade e manutenção desta espécie em ambientes diversos e em 

contínua mudança (Demmig Addams e Cohu, 2012).  

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos demonstraram que os futuros aumentos na concentração 

de CO2 e da temperatura em 2 °C podem ter um efeito positivo na eficiência 

fotoquímica do PSII, apesar de uma redução da capacidade fotoprotetora antioxidante 

em CO2 elevado. O aumento no complexo antena do centro de reação do PSII 

resultante do aumento do conteúdo de pigmentos fotossintéticos foi refletida em um 

reforço na assimilção de energia na fotoquímica e ausência de aumento da 

fluorescência. A ausência de um estresse oxidativo promoveu uma redução nos níveis 

de α-tocoferol e ascorbato em CO2 elevado. Conclui-se então que, quando as plantas 

de Panicum maximum são cultivadas em condições de disponibilidade hídrica e 

nutrição mineral, o crescimento das plantas não é afetado pelo elevado CO2 e 

aquecimento, em decorrência da ausência de dano fotoxidativo evidente e por 

manutenção dos mecanismos de fotoproteção, além de favorecer o aumento na 

captura de energia luminosa. 
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CONSIDERAÇÃO FINAL____________________________________________________ 

 

 As alterações previstas nas condições de CO2 e temperatura estudada poderão 

influenciar no crescimento e na fotoproteção da forrageira C4 Panicum maximum se 

crescidas com disponibilidade hídrica e sem limitação nutricional. O aumento da 

temperatura em 2 °C, presumivelmente, será favorável para o desenvolvimento dos 

processos bioquímicos e biofísicos envolvidos no crescimento de P. maximum. Ainda 

mais se considerado em um período do ano em que o rendimento das plantas tende a 

ser reduzido tanto pela temperatura (geralmente está abaixo da ótima para o 

crescimento), quanto pela precipitação reduzida. Estas respostas preveem uma grande 

vantagem potencial para as espécies C4 em regiões onde as temperaturas são mais 

baixas.  

Em relação ao acúmulo de biomassa, as respostas às variáveis climáticas serão 

refletidas na partição e alocação de carbono entre folhas, colmos e raízes, podendo 

limitar a oferta de folhas para realização de fotossíntese bem como para nutrição 

animal. Verificou-se que o acúmulo de biomassa em resposta ao elevado CO2 foi 

restringido pela limitada presença de drenos de fotoassimilados, o que promoveu o 

acúmulo de açúcares solúveis. No entanto, quando o elevado CO2 esteve combinado 

com o aquecimento, o carbono extra-assimilado foi alocado no colmo, que pode ser 

considerado assim o órgão reserva nesta espécie, diminuindo dessa forma a chance de 

aclimatação por acúmulo de amido nas folhas. Além disso, o aumento do CO2 e o 

aquecimento promoveram ajustes no mecanismo de defesa antioxidante sem danos 

na eficiência fotoquímica do PSII, mostrando que as alterações ambientais podem 

resultar em um impacto sobre os mecanismos de fotoproteção desta espécie de planta 

C4 por meio de um aprimoramento das reações metabólicas.  

Com base nos resultados obtidos, concluímos que tais respostas nos mostram 

implicações importantes dos potenciais efeitos das alterações climáticas na 

produtividade das pastagens no futuro, pois apesar de um melhor desempenho no 

crescimento sob elevado CO2 e aquecimento, o aumento das concentrações de CO2 

pode resultar em redução da qualidade da forragem. Por fim, sugere-se a realização de 

experimento com plantas cultivadas em déficit hídrico, para investigar se este 
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aumento da concentração de CO2 e da temperatura terá o mesmo efeito positivo 

sobre o crescimento e eficiência fotoquímica desta espécie nessas condições. 


