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COMPORTAMENTO MORFOFISIOLÓGICO DE PLANTAS JOVENS DE 

CAGAITEIRA (Eugenia dysenterica DC.) SUBMETIDAS AO DÉFICIT HÍDRICO 

 

 

RESUMO - Há escassez de estudos sobre mudanças nas características morfofisiológicas de 

mudas como estratégias de resposta a condições de baixa disponibilidade hídrica, capazes de 

ilustrar ou prever possíveis situações do ambiente natural com baixos índices de precipitações 

registrados, principalmente para espécies nativas do Cerrado. Neste contexto, este trabalho tem 

como objetivo avaliar o comportamento quanto ao crescimento, fotossíntese, transpiração e teor 

de clorofila, de plantas de Eugenia dysenterica DC., espécie nativa reconhecida por sua 

rusticidade e resistência à seca, considerando a hipótese de que as mudas sob condições hídricas 

com maiores níveis de água no solo terão resposta mais satisfatória apesar do déficit hídrico. O 

experimento foi realizado em vaso em casa de vegetação com ambiente controlado, na 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), no Campus Sete Lagoas (CSL), conduzido 

durante 120 dias no delineamento em blocos casualizados (DBC), em arranjo fatorial duplo 

2x5, correspondendo a duas plantas matrizes de cagaiteira e cinco tratamentos de condições 

hídricas a saber: controle (sem déficit), déficit semi-moderado, déficit moderado, déficit severo 

e ponto de murcha permanente (PMP), regadas a 100% da capacidade de pote (CP), 85% da 

CP, 70% da CP, 55% da CP e no PMP (51% da CP), respectivamente, com quatro repetições e 

quatro plantas por parcela, totalizando 160 unidades amostrais. Foram feitas avaliações 

biométricas em cinco épocas diferentes. Durante o período experimental, as variáveis de 

fotossíntese foram obtidas a cada cinco dias, através do IRGA CI-340, e o controle diário da 

transpiração foi feito por pesagem dos vasos. Ao final do período experimental, avaliou-se a 

alocação de biomassa, a partição e o teor de matéria seca, a área foliar (AF), o comprimento 

radicular (CR) e o teor de clorofila das mudas (TC).  Este procedimento foi feito nas folhas, 

caule e raízes. Foi determinada a resposta da espécie à condição hídrica do solo. A umidade 

crítica para a cagaiteira em estágios iniciais de crescimento foi obtida com os dados de conteúdo 

de água no solo e com a taxa de evapotranspiração relativa, aplicando modelo logístico. O 

déficit hídrico mais severo, proporcionado pela condição hídrica de 51% da CP (PMP), reduziu 

o crescimento de parte aérea e o número de folhas (NF); provocou redução na produção de 

biomassa e matéria seca (MS); reduziu os teores de clorofila a, b e total e aumentou os 

comprimentos radiculares específico e por massa vegetal (CRE e CRMV). O prolongamento 

do estresse (90 a 120 dias após a diferenciação das condições hídricas) teve efeitos negativos 

no crescimento e desenvolvimento de cagaiteira. A matriz 2 demonstrou ser menos sensível ao 

déficit hídrico por ter apresentado maior resistência a redução do seu NF, maior teor de matéria 

seca no caule, menor matéria seca foliar e menor alocação de biomassa nas folhas. Ao contrário 

do que se esperava, a AF não apresentou diferenças significativas entre as condições hídricas 

propostas. O fluxo transpiratório das plantas de cagaiteira diminuiu em consequência da menor 

condutância estomática e deixa de ser potencial no limite crítico de água no solo, obtido pelo 

modelo logístico aplicado e situado acima do PMP. 

 

 

Palavras-chave: espécies nativas do Cerrado. Capacidade de pote. Cagaita. Umidade crítica. 

Alocação de biomassa. Disponibilidade de água no solo. 
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MORPHOPHYSIOLOGICAL PERFORMANCE OF CAGAITEIRA (Eugenia 

dysenterica DC.) YOUNG PLANTS UNDER WATER DEFICIT  

 

 

ABSTRACT - Studies about changes in the morphological and physiological traits of 

seedlings, associated with response strategies to low water availability conditions, able to 

illustrate or simulate possible scenarios of the natural environment with low levels of recorded 

rainfall, are few for native species of the Cerrado. In this context, the objective of this study 

was to evaluate the behavior on the growth and chlorophyll content of Eugenia dysenterica DC. 

seedlings, a native specie known for its hardiness and drought resistance, considering the 

hypothesis that despite the applied drought, the seedlings under water conditions with higher 

soil water levels will present more satisfactory answer. The experiment was conducted in pots 

in a greenhouse with controlled environment at the Federal University of Sao Joao del Rei 

(UFSJ) - Campus Sete Lagoas (CSL) during 120 days in a randomized block design (RBD), in 

factorial arrangement 2x5.The factors were two mother plants of cagaiteira and five treatments 

of water conditions, such as: control (no stress), semi-moderate stress, moderate stress, severe 

stress and permanent wilting point (PWP). The water conditions were irrigated to 100% of the 

pot capacity (PC), 85% PC, 70% PC, 55% PC and PWP (51% CP), respectively, with four 

replications and four plants per plot totaling 160 sampling units. Biometric evaluations were 

made in five different seasons. During the experimental period were obtained the 

photosynthetic variables every five days through the IRGA CI-340 and the daily control of 

transpiration was made, by weighing the pots. At the end of the trial period were evaluated the 

allocation of biomass, the partition of dry matter and the dry matter content for leaves, stem and 

roots. Also were evaluated the leaf area (LA), root length (RL) and chlorophyll content (CC) 

of seedlings. It was determined the response of this specie to the water status of the soil. The 

critical moisture for cagaiteira in the early stages of growth was obtained with the soil water 

content and the relative evapotranspiration rate data, using a logistic model. The most severe 

water deficit, provided by the condition of 51% of PC (PWP), reduced shoot growth and the 

number of leaves, what caused significant differences in biomass production and dry matter, 

reduced levels of chlorophyll a, b and total and increased specific root length (SRL) and root 

length per plant mass (RLPM). The prolonged stress (90 to 120 days after differentiation) had 

negative effects on the growth and development of cagaiteira. The mother plant 2 proved to be 

less sensitive to drought for presenting greater resistance to reduction of NL, higher dry matter 

content in stem, less leaf dry matter and less biomass allocation in leaves.  On the contrary to 

what was expected, the LA showed no significant differences between the water conditions 

proposed. The transpiration flow of cagaiteira plants decreased because of lower stomatal 

conductance and ceases to be potential on the critical soil moisture limit, obtained by the logistic 

model applied and situated above the PWP. 

 

 

Key-words: native species of Cerrado. Pot capacity. Cagaita. Critical moisture. Biomass 

allocation. Soil water availability. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Cerrado é uma formação savânica tropical que ocupa aproximadamente 2,0 milhões 

de Km2 e corresponde a 23,1% do território brasileiro. Situa-se no Planalto Central, com 

pequena inclusão no Paraguai e na Bolívia, estendendo-se pelos estados de Goiás, Tocantins, 

Distrito Federal e porções dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, 

São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pará e Rondônia (Bushbacher, 2000). Em Minas Gerais, 

este bioma compreende uma área de 30,8 milhões de ha, equivalente a 53% do território do 

estado (Carlos, 2009).  

O clima da região abrangida pelo Cerrado é marcado pela sazonalidade na precipitação 

e temperatura ao longo do ano, com 1500 mm médios anuais, sendo que na região central do 

estado de Minas Gerais, especificamente no município de Sete Lagoas é de 1361 mm, abaixo 

da média esperada para a região de abrangência do bioma (IBGE, 2015) e 22ºC a 27ºC de 

temperaturas médias anuais, (Silva et al., 2001). Isto define dois períodos climáticos: um quente 

e úmido (estação chuvosa de setembro a abril) e outro frio e seco (estação seca de maio a agosto) 

(Eitem, 1993). No período de estiagem ocorrem incêndios frequentes, e o solo está sujeito a um 

déficit hídrico sazonal nas camadas superficiais (Franco, 2002).  

Os solos do cerrado na sua maioria são ácidos e distróficos, com baixa concentração de 

matéria orgânica e concentrações limitadas de nutrientes, como cálcio, magnésio, fósforo e 

potássio (Alho e Martins, 1995). Neste ambiente de estresse, as espécies vegetais 

desenvolveram mecanismos eficientes para absorção do essencial para a sua sobrevivência, 

como água e nutrientes (Rocha, 2009). 

O IPCC (International Panel on Climate Changes) (2007) destacou alguns sistemas 

propensos às alterações em vista das mudanças causadas pelo aquecimento global, incluindo 

ecossistemas tropicais como o Cerrado brasileiro, por redução nos níveis de precipitação e 

aumento da evapotranspiração. Segundo o IPCC (2007), os processos envolvidos nas mudanças 

climáticas terão efeitos diretos na redução da umidade relativa, no aumento da temperatura e 

na redução da amplitude térmica diária nas regiões abrangidas por este bioma. 

Este ecossistema de savana típico do Brasil Central é caracterizado por cinco meses com 

poucos eventos de precipitação e um longo período com fortes precipitações (chuvas torrenciais 

de verão). A demanda evapotranspirativa é maior durante o período seco (maio a setembro) 

devido à umidade relativa do ambiente ser baixa (Bucci et al., 2008). Esta combinação entre 

aumento da evaporação e redução da precipitação durante a estação seca caracteriza o Cerrado 

como ambiente potencialmente estressante para as plantas vasculares (IPCC, 2007). Além 
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disso, é característico deste bioma veranicos frequentes em plena estação chuvosa, o que pode 

comprometer o crescimento vegetal e a reprodução de algumas espécies (Franco et al., 2005).  

Embora seja um bioma pouco estudado quando comparado a outros presentes no Brasil, 

sabe-se que o Cerrado se constitui em uma das regiões de maior biodiversidade do planeta, com 

alta riqueza, grande endemismo e grande heterogeneidade espacial (Myers et al., 2000). O nível 

de endemismo pode ser bastante elevado para plantas superiores - 44% e para plantas herbáceas 

- 70% (Myers et al., 2000; Machado et al., 2008). Portanto, iniciativas governamentais e novas 

pesquisas devem ser promovidas para o uso sustentável de espécies nativas do bioma (Davide 

e Silva, 2008), visto que a exploração descontrolada poderá acarretar perdas futuras (Carlos, 

2009). 

Um grande número de espécies nativas do Cerrado apresenta elevado potencial 

econômico e ecológico, além de sua importância social, sendo complemento da dieta local e 

atendendo a população com fonte de medicamentos, fibras, madeira para construções e energia 

(Brasil, 2008). Desde que a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico viabilizem seu 

aproveitamento, algumas espécies vegetais nativas podem ser potenciais fontes de exploração 

econômica (Barbosa, 1996). Algumas frutíferas nativas já são comercializadas, representando 

importante papel no hábito de consumo da população brasileira (Souza, 2000). 

Neste aspecto, no estado de Minas Gerais, a grande diversidade de espécies frutíferas e 

medicinais do Cerrado permanece subutilizada, com o uso restrito às populações regionais, 

tendo um interessante valor econômico (Carlos, 2009). Inserida neste contexto, está a cagaiteira 

(Eugenia dysenterica DC.), espécie frutífera, decídua e nativa do Cerrado, aproveitada pela 

população local para alimentação e uso medicinal (Brasil, 2008); porém, ainda pouco difundida 

para outras regiões além do seu local de ocorrência. Um dos motivos para a baixa divulgação e 

pouco conhecimento dessa espécie em algumas regiões do país pode estar relacionado com o 

seu desenvolvimento inicial lento e, consequentemente, sua produção de mudas ser quase 

inexistente, apesar de possuir uma germinação de sementes satisfatória (Souza et al., 2002).  

Além de produzir frutos com aroma e sabor que atraem o consumidor, E. dysenterica 

DC., destaca-se por ser uma árvore corticeira, tanífera, melífera e ornamental (Jorge et al., 2010; 

Oliveira et al., 2011; Vieira et al., 2012). No entanto, mesmo tendo grande importância e 

reconhecido potencial, os trabalhos na literatura quanto à sua caracterização morfológica de 

plantas jovens em condições de Cerrado são escassos. 

A qualidade de mudas é um atributo definido para que uma planta possa sobreviver e se 

desenvolver no campo após o plantio (Duryea, 1985). A determinação da qualidade das mudas 
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nativas aptas para o plantio, baseia-se em parâmetros morfológicos, atribuídos ao fenótipo da 

planta e nos fisiológicos, atribuídos ao aspecto interno da muda. Parâmetros morfológicos são 

os mais utilizados na determinação do padrão de qualidade das mudas, e a caracterização é feita 

por atributos físicos ou visuais importantes para o sucesso delas em campo (Fonseca, 2000). 

Carneiro (1995) classifica os cinco principais parâmetros morfológicos em: altura da parte 

aérea; diâmetro do colo; relação altura da parte aérea/diâmetro do colo; peso das mudas e 

percentual de redução de peso verde e peso seco.  

A qualidade fisiológica das mudas, segundo Parviainen (1981), é função da carga 

genética e da origem da semente. Quanto à caracterização fisiológica de mudas, Carneiro (1995) 

cita, potencial hídrico foliar, estado nutricional da planta, ecofisiologia das raízes e potencial 

de regeneração das raízes como os principais parâmetros de avaliação. Outros parâmetros 

também podem ser analisados através das folhas como fotossíntese líquida, transpiração, 

condutância estomática e teor de clorofila. 

A água é fundamental para a produção vegetal, visto que os cultivos agrícolas 

consomem grande quantidade de água, sendo que 98% desse volume apenas “passa” pela 

planta, tendo como destino a atmosfera, por meio da transpiração (Reichardt e Timm, 2004). 

Entretanto, o fluxo de água pela planta via xilema é essencial para a manutenção da anatomia, 

morfologia e fisiologia desta. A deficiência de água no solo afeta os principais processos 

metabólicos e de crescimento dos vegetais, tendo como efeitos mais claros do estresse hídrico, 

a redução do tamanho das plantas, da área foliar e da produtividade (Libardi, 2010). 

Segundo Pereira et al. (1997), a folha é o principal órgão no processo transpiratório, 

responsável pelas trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Portanto, a redução do número de 

folhas, bem como da área foliar ocasionada pelo déficit hídrico, representa para a planta menor 

aproveitamento do aparato fotossintético, com reflexo no crescimento, no desenvolvimento e, 

consequentemente, na produção total da cultura (Teruel, 1995).   

As espécies arbóreo-arbustivas do Cerrado apresentam ciclo de vida perene, com 

mecanismos de sobrevivência e reprodução durante o período seco, quando ocorre a restrição 

hídrica em níveis mais acentuados (Oliveira, 1998). Muitas plantas possuem estruturas para 

conservar água, como os xilopódios ou sistema radicular bastante desenvolvido, capazes de 

alcançar as camadas mais profundas do solo (Oliveira et al., 2005; Saraceno, 2006).  

Diferentes estratégias fenológicas de algumas espécies brevidecíduas e decíduas do 

Cerrado, como a perda completa da folhagem por certo tempo durante o período seco (Morais 

et al., 1995; Franco et al., 2005; Lenza e Klink, 2006) e a renovação da folhagem no final deste 
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período e início da estação chuvosa são observados nestes dois grupos do estrato arbóreo do 

Cerrado (Oliveira e Gibbs, 2000; Franco et al., 2005; Lenza e Klink, 2006).  

A floração destas espécies também se concentra no período seco ou na transição entre o 

período seco e o chuvoso (Batalha e Mantovani, 2000; Oliveira e Gibbs, 2000). Além disso, as 

taxas de crescimento caulinar aumentam depois da primeira precipitação prolongada, 

impulsionadas pelo começo da estação chuvosa e as taxas de crescimento máximo são mantidas 

até dois ou três meses antes do fim desta estação, em meados de março (Saraceno, 2006). 

 As espécies frutíferas exploram grandes volumes de solo durante o seu tempo de vida e 

a capacidade de armazenamento de água no solo pode contribuir para redução do estresse 

hídrico (Girona et al., 2002). Em seu conceito clássico, a física do solo trabalhava com o termo 

Capacidade de Água Disponível (CAD) para definir a faixa de umidade do solo que a planta é 

capaz de extrai água, obtida pela diferença entre o teor de água no solo na capacidade de campo 

(CC) e no ponto de murcha permanente (PMP) e considerava a água total e igualmente 

disponível para a planta neste intervalo (Veihmeyer e Hendrickson, 1927). Entretanto, sabe-se 

que o ideal do ponto de vista agronômico não é apenas a planta manter-se viva, mas suprir sua 

demanda de água para obtenção da máxima capacidade produtiva (Silva, 2014). Isto implica 

que a utilização do conceito de PMP como limite de disponibilidade hídrica não considera o 

suprimento ideal para alta produtividade.  

 Um pouco mais tarde a partir das conclusões de Taylor (1952), adota-se um novo 

conceito, denominado umidade crítica (θ*), definida como o limite inferior de água no solo 

(Allen et al., 1998), em substituição ao uso do PMP (limite inferior clássico de água no solo 

disponível para as plantas), onde a água não está disponível para absorção pelas raízes.  

A umidade crítica foi conceituada como o valor de umidade do solo abaixo do qual há 

redução na abertura estomática e como consequência, menor crescimento da cultura devido à 

diminuição na taxa de transpiração, ocasionada pelo estresse hídrico (Taylor, 1952; 

Thornthwaite e Mather, 1955). Isto contraria o conceito clássico da CAD de distribuição total 

e uniforme entre CC e PMP. De acordo com Allen et al. (1998), abaixo deste limite (θ*), a 

planta não consegue atender sua demanda transpirativa e passa a agir sob condição de estresse 

hídrico. O principal efeito colateral da condição de umidade crítica é a redução da fotossíntese, 

devido à diminuição das taxas de absorção de CO2, causando redução no crescimento vegetal 

(Van Lier, 2010). Na θ*, a taxa de transpiração atual fica abaixo da transpiração potencial, 

devido ao fechamento estomático (Girona et al., 2002).  

Entende-se por déficit hídrico qualquer período de ocorrência da deficiência de água no 
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solo, seja aguda ou crônica, afetando o desenvolvimento - divisão, aumento e diferenciação 

celular - das plantas e a decisão do agricultor com relação ao tipo de cultura, bem como que 

práticas culturais adotar (Reichardt e Timm, 2004; Libardi, 2010). Este conceito ocupa posição 

de destaque, pois além de afetar as relações hídricas nas plantas, alterando seu metabolismo, 

ocorre em grandes extensões de áreas cultiváveis (Nogueira et al., 2001). 

 As culturas são mais sensíveis ao déficit hídrico durante a emergência, a floração e a 

fase inicial de frutificação em relação às fases inicial e final do crescimento (Larcher, 2006; 

Taiz e Zeiger, 2013) e esta sensibilidade também pode ser diferenciada entre as variedades de 

uma mesma espécie. O déficit hídrico no solo é uma das maiores limitações verificadas nas 

regiões semiáridas e em regiões com período de estiagem prolongada, tendo a água como o 

principal reagente metabólico essencial para o crescimento e desenvolvimento dos vegetais 

(Nogueira et al., 2005).  

O “estresse hídrico” é definido como o efeito do déficit de água no solo para as plantas, 

caracterizado por uma condição de adversidade fisiológica em que o vegetal não exprime o seu 

potencial genético, ocorrendo a quebra de produtividade da cultura (Kramer e Boyer, 1995; 

Reichardt e Timm, 2004; Larcher, 2006; Taiz e Zeiger, 2013). O grau de deficiência hídrica de 

uma planta pode ser avaliado por meio de variáveis foliares, como o potencial hídrico foliar 

(ψf), bem como a medição da transpiração e das taxas fotossintéticas, obtidas por aparelho 

denominado IRGA (Infrared Gas Analyzer), que podem estar correlacionadas com a baixa 

disponibilidade de água no solo para a planta. 

Contudo, existem algumas exceções onde o estresse hídrico induzido é benéfico aos 

vegetais, como: aumentar o conteúdo proteico em trigo, estimular a fase reprodutiva de algumas 

fruteiras (macieira, pereira e ameixeira), melhorar a maturação das bagas de uva e aumentar as 

propriedades aromáticas do tabaco (Larcher, 2006; Taiz e Zeiger, 2013). 

 A recarga de água natural do reservatório do solo é promovida pela chuva e a sua 

descontinuidade provoca variação na disponibilidade para as plantas (Libardi, 2010). Dessa 

forma, caracterizar o efeito do déficit de água no solo e o consequente estresse provocado nas 

plantas torna-se cada vez mais necessário para indicar genótipos mais tolerantes e com potencial 

produtivo para as regiões afetadas fortemente por este estresse abiótico.  

Podemos definir como tolerância à seca o conjunto de características apresentadas pelas 

plantas que sofrem redução de biomassa por perda de água, sem, contudo, serem injuriadas, 

como a manutenção do seu turgor ou a sobrevivência em situações de desidratação (Kramer e 

Boyer, 1995; Reichardt e Timm, 2004; Nogueira et al., 2005). Este conceito caracteriza-se por 
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uma situação momentânea ou que foi induzida no ambiente, e difere do conceito de resistência 

à seca, onde determinada espécie vegetal sofreu alterações genéticas ao longo de várias 

gerações que lhe conferiram a capacidade de sobreviver em habitats com baixa disponibilidade 

hídrica por exemplo (Kramer e Boyer, 1995; Reichardt e Timm, 2004; Libardi, 2010). Portanto, 

a resistência à seca está relacionada com a adaptação de uma espécie a determinado ambiente 

e a tolerância à seca relaciona-se com a aclimatação de determinada espécie a uma situação 

estressante momentânea (Nogueira et al., 2005; Larcher, 2006; Taiz e Zeiger, 2013).  

Por ser uma espécie frutífera, nativa do Cerrado, E. dysenterica DC., apresenta 

características que explicam sua evolução e adaptação a este bioma e, portanto, é classificada 

como resistente à seca e a baixa fertilidade do solo (Naves et al., 2002). Quanto à ocorrência, 

prefere formações de pequenos agrupamentos em Latossolos, com altitudes acima de 700 m e 

em relevos planos ou suavemente ondulados, estando associada a solos concrecionários 

que dificultam muito a penetração de raízes (Naves et al., 2002; Brasil, 2008).  

Mesmo em regiões com estiagem prolongada no outono/inverno, as cagaiteiras podem 

atingir mais de 10 m de altura, embora a grande maioria das árvores têm porte entre 4 e 8 m. O 

sistema radicular é pivotante e profundo; as folhas são caducas e seu tronco apresenta sulcos 

com forte presença de cortiça (Naves et al., 2002). Além disso, apresenta queda de folhas 

velhas, brotações novas, florescimento e frutificação durante a estação seca (final) e início da 

estação chuvosa, demostrando grande capacidade de sobrevivência em ambientes com baixa 

fertilidade do solo, ou seja, pobres em matéria orgânica, com elevada acidez, presença de 

alumínio tóxico e com déficit hídrico prolongado em alguns meses do ano (Naves et al., 2002; 

Brasil, 2008). 

 Estudos sobre o crescimento e sobrevivência de plantas em condições de baixa 

disponibilidade hídrica, capazes de ilustrar ou simular possíveis situações do ambiente natural 

com baixos índices de precipitações registrados, são escassos ou inexistentes para muitas 

espécies nativas do Cerrado. Isto nos traz a uma linha de pesquisa com relevante impacto 

ambiental, ecológico e agronômico, merecedora de um volume maior de estudos e 

investimentos para incorporação no sistema produtivo. Desta forma, devido às qualidades 

adaptativas de E. dysenterica DC., ao bioma Cerrado e ao seu potencial produtivo e 

diversificado, este trabalho tem como objetivo avaliar as alterações no crescimento, morfologia, 

teor de clorofila, fotossíntese e transpiração de diferentes plantas matrizes, nos estágios iniciais 

de crescimento desta espécie submetidas ao déficit hídrico. 
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ARTIGO 1  

 

 

ANÁLISE DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE CAGAITEIRA 

(Eugenia dysenterica DC.) EM DIFERENTES NÍVEIS DE ÁGUA NO SOLO 

 

 

RESUMO 

Objetivos O cultivo de espécies nativas do Cerrado e o estudo do comportamento destas em 

condições de baixa disponibilidade hídrica são atividades incipientes no Brasil; possivelmente 

por se acreditar que estas espécies são resistentes à seca e adaptadas à sazonalidade do clima. 

Diante disso, este trabalho foi conduzido para avaliar o efeito do déficit hídrico no crescimento 

e produção de biomassa de cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.), espécie endêmica da savana 

tropical sul-americana e comprovar que, apesar de sua reconhecida resistência à seca, a escassez 

extrema de água é suficiente para provocar alterações morfológicas prejudiciais nas fases 

iniciais de crescimento.  

Métodos O experimento foi realizado em casa de vegetação com ambiente controlado, 

conduzido durante 120 dias no delineamento em blocos casualizados (DBC), em arranjo fatorial 

duplo 2x5, correspondendo a duas plantas matrizes de cagaiteira e cinco condições hídricas. 

Foram avaliados o crescimento e as características funcionais de folha, caule e raiz destas 

plantas. 

Resultados O déficit hídrico mais severo, proporcionado pela condição hídrica de 51% da CP, 

reduziu o crescimento de parte aérea e o número de folhas provocou redução na produção de 

biomassa e de matéria seca e aumentou os comprimentos radiculares específico e por massa 

vegetal das plantas de cagaiteira. O prolongamento do déficit teve efeitos negativos no seu 

crescimento e desenvolvimento. Houve diferença estatística entre as matrizes, sendo a matriz 2 

mais resistente à seca. A área foliar não apresentou diferenças significativas entre as matrizes e 

entre as condições hídricas propostas. 

Conclusões Quanto mais severo e mais prolongado foi o déficit hídrico aplicado, mais afetado 

foi o crescimento de parte aérea e mais reduzida emissão de novas folhas. O estresse provocado 

pela deficiência hídrica proporcionou aumento das características funcionais da raiz, 

corroborando a hipótese de que os vegetais em condições adversas investem em maior biomassa 

e convertem em maior quantidade de matéria seca nas raízes. A área foliar não demonstrou ser 

uma característica funcional interessante para explicar o efeito do estresse nas plantas de E. 

dysenterica DC. 

 

 

Palavras-chave: Cerrado, Déficit hídrico, Área foliar, Matéria seca, Relação raiz/parte aérea e 

Capacidade de Pote. 
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ANALYSIS OF GROWTH AND BIOMASS PRODUCTION OF CAGAITEIRA 

(Eugenia dysenterica DC.) AT DIFFERENT SOIL WATER LEVELS  

 

 

ABSTRACT 

Objectives The growing of native species of the Cerrado and the study of their behavior  in low 

water availability conditions are rare in Brazil probably, because we believe that these species 

are drought resistant and adapted to the seasonal climate. Thus, this study was conducted to 

evaluate the effect of drought on the growth and the biomass production of cagaiteira (Eugenia 

dysenterica DC.), an endemic specie from South America tropical savanna and also to prove 

that, despite their known resistance to drought, extreme shortage of water is enough to cause 

damage to the morphologic changes in the early stages of growing. 

Methods The experiment was realized in a greenhouse with controlled environment, being 

conducted for 120 days in a randomized block design (RBD), in factorial arrangement 2x5, 

corresponding to two mother plants of cagaiteira and five treatments of water conditions. We 

evaluated the growth and the functional traits of leaf, stem and root of these plants. 

Results The most severe water deficit, provided by the condition of 51% of CP (PMP), reduced 

shoot growth and the number of leaves, reduced biomass production and dry matter and 

increased specific root length and root length per plant mass of cagaiteira plants. The prolonged 

deficit had negative effects on their growth and development. There was a statistical difference 

between the mother plant and the plant 2 was more resistant to drought. The leaf area showed 

no significant differences between the mother plants and between the water conditions 

proposed. 

Conclusions The more severe and longer be the water deficit applied, the more will affect the 

shoot growth and will reduce the emission of new leaves. The induced stress by low water 

availability led to an increase in the functional traits of root, what supports the hypothesis that 

the plants in adverse conditions invest in higher biomass and convert a greater amount of dry 

matter in the roots. The leaf area did not show to be an interesting functional trait to explain the 

effect of stress in E. dysenterica DC. plants. 

 

 

Key-words: Cerrado, Water deficit, Leaf area, Dry matter, Root/shoot relation and Pot capacity. 
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Introdução 
 

 Plantas frutíferas do Cerrado apresentam grande potencial econômico para o setor alimentício, por meio 

do consumo in natura ou de produtos industrializados como polpa de suco, sorvete, doces, geleias, compotas, 

licores e vinho, além do uso medicinal (Gatti et al. 2014; Negrelle 2011; Santos et al. 2012; Stefanello et al. 2006). 

Entre as diversas plantas nativas do Cerrado que apresentam potencial para produção agrícola tradicional, destaca-

se, a cagaiteira, Eugenia dysenterica DC. - Myrtaceae (Brito et al. 2003; Duboc e Guerrini 2007; Ribeiro et al. 

2009; Telles et al. 2001). Esta espécie apresenta valor para produção de frutos, ornamentação, produção melífera 

e outras atividades como a extração de cortiça, pequenas construções civis, a fabricação de carvão, o uso de sua 

casca em curtumes e o uso medicinal (Brasil 2008; Duboc e Guerrini 2007; Jorge et al. 2010; Oliveira et al. 2011; 

Ribeiro et al. 2008; Vieira et al. 2012).  

Segundo Donadio et al. (1992), a cagaiteira é uma planta perene típica nas diversas fitofisionomias do 

bioma Cerrado, predominante em regiões de cerradões menos pobres, com clima subtropical mais fresco. 

Apresenta comportamento bem peculiar quanto à ocorrência, pois prefere formações de pequenos agrupamentos 

em Latossolos, com altitudes acima de 700 m e em relevos planos ou suavemente ondulados (Naves et al. 2002; 

Ribeiro et al. 2008).  

O IPCC (International Panel on Climate Changes) (2007) destacou alguns sistemas propensos às 

alterações climáticas em vista das mudanças causadas pelo aquecimento global, incluindo ecossistemas tropicais 

como o Cerrado devido à redução nos níveis de precipitação e ao aumento da evapotranspiração (Bucci et al. 2008; 

Collins et al. 2013; Cuquel et al. 2009; Lindner et al. 2014). Fisiologicamente a maioria das espécies frutíferas são 

classificadas como plantas C3, com altas taxas fotossintéticas e elevada transpiração (Aref et al. 2014; Taiz e 

Zeiger 2013). Assim quanto maior a disponibilização de água, maior a possibilidade de incremento de 

produtividade.  

A deficiência hídrica afeta todos os aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas, de acordo 

com Nogueira et al. (2005), influencia no alongamento e na diferenciação celular, na redução da turgescência 

celular, na diminuição da área foliar, na produção e translocação de fotoassimilados para novas áreas de 

crescimento (Carvalho et al. 2003; Larcher 2006; Ludlow e Muchow 1990). A resposta final dos vegetais ao 

estresse, se manifesta pela redução da produção e alocação de matéria seca, principalmente da parte aérea da planta, 

por influenciar nas trocas gasosas de CO2 e O2 e no balanço de carbono (Markesteijn e Poorter 2009; Nogueira et 

al. 1998; Quintero-Vallejo et al. 2015; Silva e Nogueira 2003).  

O crescimento vegetativo de plantas em estágios iniciais está associado aos aumentos na alocação de 

biomassa do caule e das folhas, área foliar específica e razão de área foliar, que são características que melhoram 

a captura de luz e o ganho de carbono (Larcher 2006; Markesteijn e Poorter 2009; Quintero-Vallejo et al. 2015). 

Entretanto, para espécies arbóreas do Cerrado como E. dysenterica DC., há um maior investimento em sistema 

radicular durante todo o ciclo de vida com exploração de grande volume de solo. Isto depende da capacidade de 

armazenamento de água no solo que a cultura pode extrair da zona radicular sem sofrer redução significativa no 

fluxo transpirativo (Aref et al. 2014; Girona et al. 2002). 

A cagaiteira é reconhecida por sua rusticidade e capacidade de resistir a longos períodos de estiagem 

(Brasil 2008; Naves et al. 2002; Ribeiro et al. 2008), apresentando pouca alternância de produção. Mesmo em 

ambientes de estresse hídrico durante o outono/inverno, as cagaiteiras podem atingir mais de 10 m de altura, 
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embora a grande maioria das árvores têm porte entre 4 e 8 m. O sistema radicular é pivotante e profundo; as folhas 

são caducas e seu tronco apresenta sulcos com forte presença de cortiça (Naves et al., 2002). Além disso, apresenta 

queda de folhas velhas, brotações novas, florescimento e frutificação em plena estação seca (final) e início da 

estação chuvosa, grande capacidade de sobrevivência em ambientes com baixa fertilidade do solo, ou seja, pobres 

em matéria orgânica, com elevada acidez, presença de alumínio tóxico e com déficit hídrico prolongado em alguns 

meses do ano (Brasil 2008; Naves 1999; Naves et al. 2002; Oliveira et al. 2011).  

Devido à pressão antrópica, muitas destas espécies nativas do Cerrado correm risco de extinção, (Cuquel 

et al. 2009) e, aliado às mudanças climáticas previstas para este século, tem-se como alternativa necessária a 

produção de mudas com boa capacidade de sobrevivência em ambientes com estresse. No entanto, em alguns 

casos, os cultivos não podem ser realizados em larga escala devido à escassez de informações sobre a variabilidade 

genética, produção de mudas, crescimento e desenvolvimento dessas espécies (Evert e Eichhorn 2006; José 2003; 

Paiva e Vital 2003; Silva et al. 1997).  

Apesar das sementes de cagaiteira possuírem germinação satisfatória, o seu desenvolvimento inicial é 

bastante lento, tornando a produção de mudas em viveiros uma atividade ainda incipiente no país (Almeida et al. 

1987; Ferreira 1972, 1980; Silva 1999; Souza et al., 2002), e a sua sobrevivência em campo e pouco estudada. 

Devido à rusticidade e a capacidade de adaptação da cagaiteira às diversas condições ambientais, incluindo a baixa 

disponibilidade de água no solo, que pode ser acentuada com as mudanças climáticas, têm-se recomendado o 

cultivo desta planta (Callado et al. 2013; Franco et al. 2006; Hitchmough 2010). Por isto torna-se imprescindível 

estudar a resposta de E. dysenterica DC., ao déficit hídrico. 

Ao estimular o desenvolvimento em diferentes condições hídricas, as plantas de E. dysenterica DC., 

poderiam promover maior incremento em condições de maior disponibilidade hídrica? Avaliar tais mudanças nas 

características da planta, associadas com a disponibilidade de água no solo, oferece uma oportunidade única para 

compreender a resposta desta espécie a possíveis períodos de seca ou estiagem prolongada na natureza, como 

consequência da sua perpetuação no bioma Cerrado. Diante do exposto, as hipóteses para este estudo são: (1) 

plantas cultivadas sem limitação hídrica, na capacidade de pote (CP), sem estresse, teriam maior crescimento de 

parte aérea em comparação com as plantas conduzidas em condições com algum nível de déficit hídrico; (2), 

condições hídricas muito limitantes são capazes de provocarem alterações morfológicas prejudiciais nas fases 

iniciais de crescimento de plantas de cagaiteira, apesar de sua reconhecida resistência à seca e (3) plantas cultivadas 

em condições hídricas com maior restrição de água teriam maior alocação de biomassa nas raízes, maior relação 

raiz/parte áerea (R/Pa) e produziriam raízes com maior comprimento radicular específico e por massa vegetal para 

melhorar a absorção de água e nutrientes. 

Neste trabalho são apresentados os resultados de um experimento em casa de vegetação, em que plantas 

de duas matrizes de E. dysenterica DC., oriundas da região de Cerrado do estado de Minas Gerais foram cultivadas 

em cinco tratamentos de condições hídricas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar como estas 

diferentes condições de disponibilidade de água no solo afetaram o crescimento, alocação de biomassa e as 

características morfológicas desta espécie de Cerrado e também determinar a resposta desta à condição hídrica do 

solo. 
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Material e métodos 
 

Local de estudo e delineamento experimental O experimento foi conduzido em vaso sob casa de vegetação, sem 

sistema de irrigação instalado, com ambiente controlado de temperatura e umidade relativa do ar durante as horas 

mais quentes do dia, com variação de 25 ºC +2 ºC e de 65% + 5%, respectivamente, na região central do estado de 

Minas Gerais, a 19°28’S, 44°15’W e altitude de 732m. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 

casualizados, devido à presença de um gradiente de umidade no sentido norte-sul no interior da casa de vegetação, 

propiciado pelas placas de umidificação (norte) e pelo exaustor (sul), com intuito de reduzir possíveis influências 

do ambiente no crescimento das plantas. Adotou-se um arranjo fatorial 2x5, correspondendo a duas plantas 

matrizes e cinco tratamentos de condições hídricas a saber: controle (sem déficit), déficit semi-moderado, déficit 

moderado, déficit severo e ponto de murcha permanente (PMP), de acordo com nomenclatura proposta por 

Nascimento et al. (2011), mantidas a 100% da capacidade de pote (CP), 85% da CP, 70% da CP, 55% da CP e no 

PMP (51% da CP), respectivamente, com quatro repetições para cada tratamento. Foi estabelecido o intervalo fixo 

de 15% da CP de um tratamento hídrico para outro, admitindo que o menor valor atribuído (55% da CP) fosse 

superior ao conteúdo de água no ponto de murcha permanente (PMP), o qual foi previamente conhecido pela 

determinação da curva de retenção de água no solo em trabalho prévio (Campos et al. 2015). Cada parcela 

experimental constituiu-se de quatro vasos de polietileno preenchidos com 3,5 kg de solo contendo uma muda de 

cagaiteira por vaso, totalizando 40 parcelas experimentais e 160 vasos (N=160) como unidades amostrais neste 

experimento.  

Plantas matrizes e local de coleta Frutos maduros de duas plantas matrizes de E. dysenterica DC., provenientes 

do mesmo local do estudo, foram coletados no período de frutificação (outubro) e despolpados manualmente, 

sendo suas sementes lavadas em água e colocadas para secar à sombra. As plantas foram obtidas sexuadamente 

através da semeadura em tubetes de 290 cm3, em 14/10/2014, contendo substrato turfoso e mantidas com irrigação 

intermitente em um viveiro de mudas.  

Solo e experimento em casa de vegetação A emergência ocorreu 42 dias após a semeadura (42º DAS), em 

25/11/2014. Dois meses após a emergência das plântulas (60º DAE), em 25/01/2015, foi feito o transplantio das 

mudas para os vasos de plástico com quatro furos basais, contendo 3,5 kg de solo Latossolo Vermelho Amarelo 

distrófico (Embrapa 2013), unidade pedológica representativa da região de Cerrado, coletado a uma profundidade 

de 0-20 cm, procedente do mesmo local de estudo (Tabelas 1 e 2). 

Tabela 1 Análise da fertilidade do solo coletado em área de Cerrado, na região central de Minas Gerais - Brasil, 

utilizado no experimento em vasos em casa de vegetação 

pH P K S Relação Ca Mg Al3+ H+Al 

Água CaCl2 mg/dm3 Ca/Mg cmolc/dm3 

5.7 5.2 2.9 43.7 2.9 11 2.2 0.2 0.1 4.6 

Micronutrientes 
CTC total* M.O* 

C org.* 

total 
V* m* 

B Zn Fe Mn Cu 

mg/dm3 cmolc/dm3 dag/Kg % 

0.1 0.9 62.9 37.1 0.9 7.1 1.4 0.8 35 4 

          *CTC: capacidade de troca catiônica; M.O: matéria orgânica; C org.: carbono orgânico; V: saturação de bases; 

           m: saturação por alumínio.                  

Em estudo prévio (Campos et al. 2015), foi determinada a curva de retenção de água no solo (CRA), 

obtida em laboratório de acordo com Klute (1986). A CRA foi modelada empregando-se o modelo de van 
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Genuchten (1980) com restrição de Mualem [m = 1- (1/n) ], mediante o software RETC (van Genuchten et al. 

1991). No ponto de inflexão (pi) da curva modelada foram obtidos o U (g.g-1), que foi utilizado como o conteúdo 

de água na capacidade de campo (CCpi), determinado conforme Dexter (2004) e Silva et al. (2014) e o potencial 

matricial (Ψmpi). Também, a partir da CRA, foi estimado o conteúdo de água na capacidade de campo a -6 kPa 

(CC6). A partir do teor de água no PMP, calculou-se a capacidade de água disponível (CAD) a 6 kPa e no pi 

(Tabela 2). 

 Tabela 2 Análise física do solo coletado em área de Cerrado, na região central de Minas Gerais - Brasil, utilizado 

no experimento em vasos em casa de vegetação 

Densidade do 

solo 
Pt* Composição Granulométrica   Classificação Textural 

g/cm3 m3.m-3 Areia (g.Kg-1) Silte (g.Kg-1) Argila (g.Kg-1) Muito argilosa 

1.03 0.677 140 160 700 

Umidade (g.g-1) Ψmpi*  CAD (6 kPa) CAD (pi)* 

Inicial do solo    CP* CC6* PMP* CCpi* kPa m3.m-3 

0.324         0.510 0.465 0.258 0.515 3.80 0.207 0.257 

          *Pt: porosidade total; CP: capacidade de pote; CC6: capacidade de campo estimada a -6 kPa; PMP: ponto de  

           murcha permanente estimado a -1500 kPa; CCpi: capacidade de campo estimada no ponto de inflexão da CRA;  

           Ψmpi: potencial matricial no ponto de inflexão; CAD (pi): capacidade de água disponível entre CCpi e o PMP. 

Foi realizada a correção de magnésio no solo (15/02/2015) com aplicação de sulfato de magnésio 

(MgSO4), fornecendo 48,6 mg de Mg dm-3de solo, a fim reduzir a relação Ca/Mg do solo, que se encontrava além 

dos limites aceitáveis. Também foram feitas duas adubações de cobertura, respectivamente, aos 125 e 175 DAT 

(dias após o transplantio), em 07/06/2015 e 28/07/2015, respectivamente, utilizando solução nutritiva de Castellane 

e Araújo (1995), sendo o pH monitorado no momento da aplicação, com o uso de um peagâmetro portátil, e 

ajustado a 5,5 ± 0,5, utilizando-se de solução NaOH ou HCl 0,1 mol L-1. A condutividade elétrica da solução 

nutritiva foi estabilizada com um condutivímetro portátil, mantendo-a com valor inferior a 2,4 dS m-1, conforme 

indicação de Távora et al. (2001) para mudas de mirtáceas, sendo a água utilizada como solvente inferior a 0,3 dS 

m-1. 

Determinação das condições hídricas Após 90 dias de aclimatação (150ª DAE) e de manutenção das plantas na 

CP, foi realizada a diferenciação dos tratamentos hídricos na casa de vegetação com ambiente controlado, sem 

sistema de irrigação instalado, dando início ao período experimental que compreendeu 120 dias (do 150ª ao 270º 

DAE), de 27/04/2015 a 25/08/2015.  

A capacidade de pote (CP) é um método direto de determinação da capacidade de campo (CC) para 

experimentos com plantios em vasos, tendo uma condição hídrica do solo em que não há limitações de 

disponibilidade de água para a planta, que foi proposta e aqui determinada segundo Souza et al. (2000). A CP foi 

adotada como o conteúdo de água retida pelo solo após sofrer saturação e consequente ação da gravidade, até o 

cessamento da drenagem em vasos. Foram utilizados quatro vasos para a determinação da CP, considerando a 

equação a seguir: 

MUCP  = MS x (1 + UCP),  (1) 

onde, MUCP é a massa úmida na CP obtida pela média das pesagens dos quatro vasos, em Kg, segundo 

Souza et al. (2000); MS é a massa seca, em Kg, estimada para os vasos (N=160) e UCP é a umidade do solo na CP, 

em g g−1, obtida em laboratório pelo método gravimétrico padrão de estufa (Embrapa 2011). Após a estimativa da 

massa seca, o peso de cada vaso (MU) em cada tratamento foi definido através da % de umidade da CP (UCP) 
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atribuída a cada tratamento (100%, 85%, 70%, 55% e PMP). Neste caso, como MS era constante, quando se 

variava a UCP para um respectivo tratamento, a MU também variava para o mesmo tratamento. Para determinação 

da UCP, foram coletadas 24 amostras dos quatro vasos utilizados na obtenção da CP. De cada vaso, foram coletadas 

três amostras superficiais e três amostras na região mais profunda do vaso, em torno de 50 g de solo/amostra. 

Posteriormente foram pesadas 10 g de cada amostra e secadas em estufa de secagem e esterilização a 105 ºC, até 

atingir peso constante (Embrapa 2011), obtendo o valor médio de 0,510 g/g (desvio padrão: 3,6532). Para 

determinação da umidade inicial do solo, foram utilizadas cinco amostras e aplicado o método gravimétrico padrão 

de estufa (Embrapa 2011), com valor médio obtido de 32,42% ou 0,324 g/g (desvio padrão: 0,5358).   

Para avaliar a resposta da planta a uma condição de déficit hídrico severo, adotou-se com um dos 

tratamentos a condição hídrica no ponto de murcha permanente (PMP). A umidade no PMP foi estimada em 

laboratório, utilizando-se extrator de Richards, contendo as amostras coletadas do mesmo solo do experimento. 

Foram pesadas 25 g de cada uma das cinco amostras de solo com estrutura deformada em uma montagem com 

anel de PVC (25 mm de altura), malha e goma de borracha. Após este procedimento, as amostras foram colocadas 

em uma bandeja e saturadas por capilaridade (elevação gradual de lâmina de água) com água destilada, utilizando-

se uma pisseta, durante 24 horas. Posteriormente, as amostras foram pesadas e levadas para determinação da água 

retida no potencial (Ψ) de - 1,5 MPa (Klute 1986) em seguida foram secas em estufa de secagem a 105 ºC para 

quantificação do conteúdo de água (U), em g g−1, associado ao Ψ estabelecido para o PMP. Foi determinado o 

valor de U no PMP de 0,258 g g−1, correspondente a 51% do teor de água da CP.   

Manejo da irrigação A manutenção dos tratamentos hídricos foi realizada através da pesagem dos vasos em dias 

alternados e com a reposição do volume da água perdido por evapotranspiração, até atingir o peso correspondente 

a cada condição hídrica, utilizando-se uma balança de precisão marca Welmy com capacidade para 15 kg e um 

béquer graduado, com capacidade para 0,5 L. Nesta metodologia de Souza et al. (2000), o ganho de peso da muda 

ao longo do tempo após o transplantio é desconsiderado. 

Avaliações biométricas O crescimento das plantas foi avaliado durante todo o período experimental, onde 

mensalmente foram mensurados a altura da parte aérea (APA), em m e o diâmetro do caule (coleto) (DC), em mm, 

utilizando-se respectivamente uma régua graduada e um paquímetro digital 150 mm, marca Lee Tools 684132. 

Foi determinada a relação altura da parte aérea/diâmetro do colo (APA/DC), em m m−1 e contado o número de 

folhas (NF) completamente expandidas de cada planta. A avaliação da altura das plantas e do diâmetro do caule 

foi baseada em uma marca indelével feita na base do caule. A primeira avaliação biométrica foi realizada no 

primeiro dia subsequente à diferenciação dos tratamentos hídricos (28/04/2015). A seguir foram feitas avaliações 

a cada 30 dias, nas datas seguintes: 27/05/2015, 26/06/2015, 25/07/2015 e 25/08/2015, totalizando cinco avaliações 

para o fator Época. 

Avaliações fitotécnicas Ao final do período experimental (25/08/2015), as plantas foram coletadas, 

separadas em folhas, caule e raiz e aferida a massa verde (MV), em Kg. A área foliar (AF) das mudas de E. 

dysenterica DC. foi estimada segundo a metodologia proposta por Oga e Fonseca (1994) e por meio de um 

aparelho medidor de área foliar, da marca CID, Inc., modelo CI-202. Estabeleceu-se como valor de AF, em m2, a 

média dos valores obtidos nas duas metodologias. Também foram determinados a quantidade de massa de matéria 

seca (MS), em Kg, após secagem em estufa com circulação e renovação de ar (65 ºC) durante 72h e o percentual 

de redução de massa verde à matéria seca (redMVMS). A partir dos valores da MS, bem como da AF, foram 

calculadas a alocação de biomassa nas folhas (ABF), caules (ABC) e raízes (ABR), em g g−1; a razão de área foliar 
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(RAF), em m2 Kg-1 de MS; a área foliar específica (AFE), em m2 Kg-1 de MS e a relação raiz/parte aérea (R/Pa), 

aplicando as fórmulas a seguir, segundo Benincasa (1988): 

𝐴𝐵𝐹 =
𝑀𝑆𝐹

𝑀𝑆𝑇
, (2)      𝐴𝐵𝐶 =

𝑀𝑆𝐶

𝑀𝑆𝑇
, (3)        𝐴𝐵𝑅 =

𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝑇
, (4)  

𝑅

𝑃𝑎
=

𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐹 + 𝑀𝑆𝐶
, (5)       𝑅𝐴𝐹 =

𝐴𝐹

𝑀𝑆𝑇
,        (6)       𝐴𝐹𝐸 =

𝐴𝐹

𝑀𝑆𝐹
    (7) 

onde, MST, MSF, MSC e MSR são respectivamente, em g, a matéria seca total, matéria seca foliar, 

matéria seca do caule e matéria seca radicular. 

Também foram calculados o teor de matéria seca foliar, do caule e das raízes (TMSF, TMSC e TMSR, 

em g g−1), através da razão entre a matéria seca sobre a matéria verde de cada seção; o comprimento radicular 

específico (CRE, em m Kg−1), pela razão entre o comprimento radicular da raiz principal (CR, em m) e a matéria 

seca radicular e o comprimento radicular por massa vegetal (CRMV, em m Kg−1), como o comprimento radicular 

sobre a matéria seca total (Quintero-Vallejo et al. 2015).  

Análise estatística Os dados obtidos para crescimento e alocação de biomassa foram submetidos ao teste a priori 

de Shapiro-Wilk (teste de normalidade, com 5% de significância) para posterior análise de variância (ANOVA), a 

fim de verificar o efeito dos tratamentos e, por fim, as médias foram comparadas entre si pelo teste a posteriori de 

Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o software R, versão 3.2.1, pacote ExpDes (Ferreira et al. 

2014). Para as variáveis de crescimento adotou-se um esquema fatorial triplo 2x5x5, onde o fator Planta tinha dois 

níveis e os fatores Condição Hídrica e Época ambos com cinco níveis, correspondente a cada data de avaliação 

biométrica realizada durante os 120 dias de experimentação. Já para as variáveis de alocação de biomassa, de 

produção de matéria seca, de área foliar e de comprimento radicular fez-se um esquema fatorial duplo 2x5, com 

os fatores Planta matriz e Condição hídrica, respectivamente. 

 

Resultados 
 

Avaliação do crescimento de plantas 

 

As análises estatísticas evidenciaram que não houve interação significativa entre os três fatores (Planta 

matriz, Época e Condição hídrica) e não ocorreu interação entre Planta matriz x Época para a variável altura da 

parte aérea (APA), sendo verificada apenas as interações entre Condição hídrica x Época e Condição hídrica x 

Planta matriz, para esta mesma variável (p-value<0.001, Tabela 3). Quanto à variável APA, observou-se diferença 

significativa a partir da 3ª Época, demonstrando que o efeito do déficit hídrico para a condição de PMP apenas 

ocorreu a partir do 60º dia após a diferenciação dos tratamentos hídricos.  

A melhor resposta de crescimento de parte aérea das plantas foi para o tratamento controle, 100% da 

capacidade de pote e ocorreu nas épocas 90 e 120 dias após diferenciação das condições hídricas, tendo a hipótese 

1 deste estudo sido corroborada. As plantas em ótimas condições de crescimento (100% da CP) aos 270 dias após 

emergência (DAE) ou último dia após a diferenciação (120º dia) atingiram 0,091 m, em média, de APA (Tabela 

3). Notou-se ainda na última Época (120º dia) que a condição hídrica de 55% da CP proporcionou um resultado 

limitante ao crescimento de parte aérea e semelhante ao observado em PMP, para esta mesma época (Tabela 3), 

quando comparadas ao tratamento controle. Estes resultados demonstraram que plantas de E. dysenterica DC. em 

estágio inicial de crescimento apresentam sensibilidade ao déficit mais severo e que uma estiagem de 
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aproximadamente 60 dias já é suficiente para provocar alterações no crescimento em altura. Entretanto, o resultado 

mais importante é que as plantas de cagaiteira continuam crescendo ao longo do tempo, mesmo em situações de 

déficit hídrico mais severo (55% da CP e PMP). (Tabela 3). 

 A planta matriz 1 teve, em média, maior altura quando submetida às duas condições hídricas com maior 

quantidade de água no solo, ao passo que a matriz 2 não apresentou este resultado, sendo que as maiores médias 

de APA foram para 100% e 70% da CP, respectivamente (Tabela 3).  

Tabela 3 Médias das alturas de parte aérea (APA) de diferentes plantas de E. dysenterica cultivadas 

sob diferentes condições hídricas durante 120 dias 

Altura da parte aérea (m) 

Época 
Condição Hídrica 

100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

1 0.0498 dA 0.0532 dA 0.0526 cA 0.0503 cA 0.0480 bA 

30 0.0569 cA 0.0559 dA 0.0592 bA 0.0558 bA 0.0522 bA 

60 0.0585 cA 0.0603 cA 0.0614 bA 0.0591 aA 0.0531 bB 

90 0.0739 bA 0.0682 bB 0.0658 aB 0.0610 aC 0.0555 aD 

120 0.0909 aA 0.0826 aB 0.0712 aC 0.0651 aD 0.0597 aD 

p-value < 0.001 

Altura da parte aérea (m) 

Planta  

matriz 

Condição Hídrica 

100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

 1 0.0661 aA 0.0695 aA 0.0596 bB 0.0569 aB 0.0523 aC 

 2 0.0660 aA 0.0586 bB 0.0645 aA 0.0597 aB 0.0551 aC 

p-value < 0.001   

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e pela mesma letra maiúscula na linha não  

diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott.  

Quanto ao diâmetro do caule (DC), houve apenas interação para Condição hídrica x Planta matriz (p-

value<0.001, Tabela 4). Verificou-se que a planta matriz 2 apresentou valores de diâmetros de caules semelhantes 

para todas as condições hídricas, exceto para o PMP. Já a planta matriz 1 apresentou diferenças estatísticas logo 

na segunda melhor condição hídrica, apenas 15% abaixo da CP (Tabela 4).  

Como não houve interação entre Condição hídrica x Época, analisou-se separadamente o efeito do fator 

Época (p-value<0.001, Tabela 4) e foi possível observar que o DC foi incrementado ao longo das épocas avaliadas 

(Tabela 4), com diferença estatística a partir do 600   dia após diferenciação, o que demonstra ser lento o seu 

crescimento secundário inicial. Em média o aumento de DC durante 120 dias de manutenção dos tratamentos 

hídricos representou 0,31 mm ou um ganho de 23,19 % (Tabela 4). 

Tabela 4 Médias dos diâmetros de caules (DC) de diferentes plantas de E. dysenterica cultivadas sob 

diferentes condições hídricas durante 120 dias 

Diâmetro do caule (mm) 

Planta 

matriz 

Condição Hídrica 

100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

 1 1.6585 aA 1.5605 aB 1.3870 aC 1.4165 bC 1.3555 aC 

 2 1.4630 bA 1.4560 bA 1.4655 aA 1.5400 aA 1.3695 aB 

p-value < 0.001 

Época 

 1 30 60 90 120 

 1.3345 D 1.3625 D 1.4240 C 1.5710 B 1.6440 A 

p-value < 0.001     

                Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e pela mesma letra maiúscula na linha não  

diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott.  
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Para a variável APA/DC, assim como ocorreu com a variável APA, não houve interação significativa 

entre os três fatores e não ocorreu interação entre Planta matriz x Época, sendo verificada apenas as interações 

entre Condição hídrica x Época e Condição hídrica x Planta matriz (p-value: 0.0023 e p-value<0.001, Tabela 5). 

Observou-se maiores médias da relação APA/DC para a última Época (120 dias após diferenciação das condições 

hídricas) e para a condição hídrica controle (100% da CP), refletindo o papel fundamental da água para o 

investimento em altura de parte aérea e ao mesmo tempo em estabilização da espessura do diâmetro do caule.  

Em relação à interação entre Condição hídrica x Planta matriz, a planta matriz 2 mostrou-se superior 

apenas na condição com maior nível de hidratação (100% da CP) (Tabela 5), fato este que pode ser compreendido 

como uma estratégia ao déficit hídrico, ou seja, maior investimento vegetativo e crescimento primário apenas 

quando estiver em condições ótimas de disponibilidade hídrica. Em condições de restrição do suprimento hídrico 

espera-se menor crescimento em APA (crescimento primário) e estabilização do DC (crescimento secundário), 

como ocorreu na planta matriz 2 a 85% da CP (Tabela 5). Como isto não ocorreu na planta matriz 1, devido ao 

maior crescimento em APA (Tabela 3), obteve-se uma maior relação APA/DC a 85% da CP (Tabela 5). 

Tabela 5 Médias da relação APA/DC de diferentes plantas de E. dysenterica cultivadas sob diferentes 

condições hídricas durante 120 dias 

Relação entre altura da parte aérea e diâmetro do caule (m m−1) 

Época 
Condição Hídrica 

100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

1 35.6675 cA 39.6288 bA 39.8325 aA 38.9275 aA 37.6812 aA 

30 40.1600 bA 40.6688 bA 44.1087 aA 42.5437 aA 39.7125 aA 

60 39.6338 bA 42.3875 bA 44.2575 aA 41.2487 aA 39.1812 aA 

90 43.8413 bA 41.5275 bB 44.7850 aA 38.5212 aB 39.0300 aB 

120 52.6550 aA 47.3162 aB 45.4212 aB 38.6937 aC 41.6712 aC 

p-value: 0.0023 

Relação entre altura da parte aérea e diâmetro do caule (m m−1) 

Planta 

matriz 

Condição Hídrica 

100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

 1 39.8970 bB 44.6350 aA 42.9370 aA 40.5350 aB 38.6090 aB 

 2 44.8860 aA 39.9765 bB 44.4250 aA 39.4390 aB 40.3015 aB 

p-value < 0.001   

 Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e pela mesma letra maiúscula na linha não  

 diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott.  

Para a variável número de folhas (NF), verificou-se interação apenas entre Condição hídrica x Época e 

Condição hídrica x Planta matriz (p-value<0.001, Tabela 6). Nota-se que o estresse hídrico afetou o número de 

folhas em 3,6 e 2,3 folhas, respectivamente, quando comparamos a condição hídrica PMP com 100% da CP, aos 

120 dias e 90 dias após diferenciação. Percebeu-se que o déficit hídrico induzido nas mudas de E. dysenterica DC., 

reduziu o número de folhas completamente expandidas após quatro meses de experimentação, evidenciando 

diferença estatística já na condição hídrica de 70% da CP (Tabela 6). Na condição hídrica com maior restrição de 

água (PMP), observou-se redução do número de folhas (NF) de 30 para 60 dias, sendo que nas demais condições 

hídricas não foi verificada redução desta variável ao longo das épocas de avaliação (Tabela 6).  

A planta matriz 2 diferiu-se estatisticamente quanto ao número de folhas completamente expandidas 

apenas no PMP. Entretanto, na planta matriz 1 houve redução do NF em 1,07 folhas em média, já na condição 

hídrica de 70% da CP (Tabela 6). 
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Tabela 6 Médias dos números de folhas (NF) de diferentes plantas de E. dysenterica cultivadas sob 

diferentes condições hídricas durante 120 dias 

Nº de folhas   

Época 
Condição Hídrica 

100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

1 3.56 bA 3.91 bA 3.78 aA 3.94 aA 3.88 aA 

30 3.81 bA 3.91 bA 3.88 aA 4.25 aA 4.03 aA 

60 3.95 bA 4.09 bA 4.22 aA 4.23 aA 2.65 bB 

90 4.63 bA 4.59 bA 4.33 aA 4.13 aA 2.33 bB 

120 5.78 aA 5.41 aA 4.28 aB 3.91 aB 2.18 bC 

    p-value  < 0.001   

Nº de folhas  

Planta 

matriz 

Condição Hídrica 

100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

 1 4.54 aA 4.62 aA  3.55 bB 3.75 bB 3.31 aB 

 2 4.15 aA 4.13 aA 4.64 aA 4.42 aA 2.71 bB 

p-value < 0.001   

     Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e pela mesma letra maiúscula na linha não  

     diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott.  

 

Produção de biomassa e resposta das plantas ao déficit hídrico 

 

 Não foi verificada interação significativa entre os fatores Condição hídrica x Planta matriz para as 

variáveis de produção de biomassa, partição de matéria seca, crescimento foliar e crescimento radicular, sendo 

apresentados os resultados por fator (Tabela 7 e 9). O teor de matéria seca do caule (TMSC) foi a única dentre as 

variáveis de partição de matéria seca que teve interação entre os dois fatores (Tabela 8). 

 Constatou-se diferença estatística para o fator Condição Hídrica para as variáveis massa verde total 

(MVT), matéria seca total (MST), matéria seca da folha (MSF), matéria seca do caule (MSC), matéria seca da raiz 

(MSR), alocação de biomassa na folha (ABF), alocação de biomassa no caule (ABC) e alocação de biomassa na 

raiz (ABR) (Tabela 7). Verificou-se maior MVT para as mudas cultivadas nas condições hídricas com maiores 

níveis de água no solo (100 e 85% da CP), como também para a condição hídrica de 55% da CP. A redução de 

MVT, comparando o tratamento 100% da CP com o PMP, representou, em média, mais de 50% de perda de 

biomassa, em Kg (Tabela 7). As plantas foram bastante sensíveis quanto à produção de biomassa e matéria seca, 

na condição hídrica do PMP, obtendo os piores resultados para as variáveis MVT, MST, MSC e MSR, com perdas 

de massa acima de 50%, quando comparadas à condição controle (Tabela 7).  

Verificou-se valores estatisticamente semelhantes para ABF em todas as condições hídricas, exceto para 

o PMP que obteve a menor média. ABC e ABR apresentaram maiores médias para as plantas conduzidas na maior 

restrição hídrica, 51% da CP. Estes resultados confirmam a hipótese 3 deste trabalho. 

Em relação ao fator Planta matriz, notou-se diferença estatística apenas para as variáveis matéria seca da 

folha e alocação de biomassa na folha, sendo que em ambos os casos a planta matriz 1 foi superior em relação à 

planta matriz 2 (Tabela 7). Este maior investimento em folhas pode não ser uma estratégia interessante para uma 

situação de estresse hídrico; entretanto, pode ser fisiologicamente benéfico em condições hídricas ótimas por 

dispor de um aparato fotossintético em maior quantidade e consequentemente obter um maior ganho em 

crescimento vegetal. 

 



 

 

 

Tabela 7 Médias das variáveis de produção de biomassa e partição de matéria seca de diferentes plantas de E. dysenterica cultivadas sob diferentes condições de disponibilidade hídrica do solo 

durante 120 dias 
  

Condição 

Hídrica 

Redução 

MVMS* 

(%) 

  
Massa 

Verde (Kg)   Matéria Seca (Kg) 
R/Pa* 

 Alocação de Biomassa (g g−1) 
Teor de Matéria 

Seca (g g−1) 
  

  Total    Total    Folha    Caule    Raiz      Folha  Caule  Raiz  Folha Raiz   

100% da CP 50.29 a 0.002568 a 0.001248 a 0.000310 a 0.000126 a 0.000813 a 1.865 a 0.248 a 0.101 b 0.651 b 0.633 a 0.475 a 

85% da CP 51.47 a 0.002768 a 0.001272 a 0.000307 a 0.000119 a 0.000847 a 1.990 a 0.241 a 0.093 b 0.666 b 0.516 a 0.470 a 

70% da CP 46.69 a 0.001838 b 0.000934 b 0.000182 b 0.000097 a 0.000656 b 2.356 a 0.194 a 0.104 b 0.702 a 0.503 a 0.511 a 

55% da CP 49.9 a 0.002289 a 0.001096 b 0.000280 a 0.000110 a 0.000706 b 1.809 a 0.256 a 0.100 b 0.644 b 0.419 a 0.485 a 

PMP (51% 

da CP) 
49.12 a 0.001213 c 0.000595 c 0.000112 b 0.000069 b 0.000415 c 2.302 a 0.188 b 0.115 a 0.697 a 0.342 a 0.476 a 

Planta 

matriz 
                                                

 1 49.40 a 0.002236 a 0.001082 a 0.000268 a 0.000106 a 0.000708 a 1.893 a 0.213 a 0.113 a 0.674 a 0.492 a 0.484 a 

 2 49.59 a 0.002033 a 0.000976 a 0.000208 b 0.000102 a 0.000666 a 2.150 a 0.177 b 0.132 a 0.699 a 0.472 a 0.483 a 

CV (%) 10.34   25.33   22.94   37.30   20.02   22.22   62.63   23.52   28.60   6.69   38.80   9.75   

*R/Pa: relação raiz parte aérea; Redução MVMS: percentual de redução de massa verde a matéria seca.  
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott.  

2
2
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A variável teor de matéria seca do caule (TMSC) obteve interação entre os dois fatores: Condição hídrica 

e Planta matriz. Verificou-se maior acúmulo de TMSC na planta matriz 2 em relação à planta matriz 1, quando 

comparadas na condição hídrica mais desfavorável, o PMP (Tabela 8). O maior investimento de massa no caule 

nesta situação poderia ser atribuído a uma resposta ao déficit de água; porém não se pode afirmar que este resultado 

represente uma característica que conferira resistência à seca. A planta matriz1 não apresentou diferença estatística 

entre as condições hídricas, ao passo que a planta matriz2 obteve TMSC superior no PMP (Tabela 8).  

Tabela 8 Médias dos teores de matéria seca dos caules (TMSC) de E. dysenterica para a interação 

entre plantas desta espécie e condições hídricas do solo 

TMSC (g g−1) 

  Condição Hídrica 

Planta 100% da CP 85% da CP 70% da CP 55% da CP PMP (51% da CP) 

 1 0.544 aA 0.640 aA 0.777 aA 0.679 Aa 0.569 bA 

 2 0.600 aB 0.556 aB 0.599 aB 0.579 Ab 0.940 aA 

CV (%) 21.42         

    Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e pela mesma letra maiúscula na linha não 

                    diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott.  

Notou-se diferença significativa para o fator Condição hídrica para as variáveis razão de área foliar 

(RAF), comprimento radicular (CR), comprimento radicular específico (CRE) e comprimento radicular por massa 

vegetal (CRMV). Para o fator Planta matriz não foi observada diferença estatística entre as médias para todas as 

variáveis (Tabela 9).  

A RAF foi significativamente superior no PMP devido à redução da conversão de matéria seca total 

observada nas plantas submetidas nesta condição, com apenas 0,000112 Kg de MST (Tabela 9), visto que a área 

foliar (AF) foi estatisticamente igual para todas as condições hídricas. Estes resultados demonstraram que a área 

foliar não foi uma característica funcional interessante para explicar o efeito do déficit de água nas mudas de E. 

dysenterica DC. 

O CR foi maior para 85% e 55% da CP; no entanto, esperava-se maior média desta variável na condição 

de maior estresse (PMP), sendo que esta foi estatisticamente semelhante às médias de 100 e 70% da CP. Quanto 

às variáveis CRE e CRMV, constatou-se o esperado para a hipótese 3 deste estudo, ou seja, valores estatisticamente 

superiores para o PMP em relação às demais condições hídricas (Tabela 9).  

Tabela 9 Médias das variáveis área foliar (AF); razão de área foliar (RAF); área foliar específica (AFE); comprimento radicular 

(CR); comprimento radicular específico (CRE) e comprimento radicular por massa vegetal (CRMV) de diferentes plantas de E. 

dysenterica cultivadas sob diferentes condições de disponibilidade hídrica do solo durante 120 dias 

Condição Hídrica 
AF  RAF AFE CR CRE CRMV 

(m2)  (m2 Kg-1 de MS) (m2 Kg-1 de MS) (m) (m kg-1 de MS) (m kg-1 deMS) 

100% da CP 0.000692 a 0.554   b 2.230   a 0.537   b 741.050    b 471.525   c 

85% da CP 0.000682 a 0.536   b 2.222   a 0.669   a 834.400    b 548.038   c 

70% da CP 0.000667 a 0.715   b 3.676   a 0.503   b 892.075    b 636.438   b 

55% da CP 0.000692 a 0.632   b 2.470   a 0.711   a 1064.475  a 706.113   b 

PMP (51% da CP) 0.000578 a 0.972   a 5.174   a 0.427   b 1229.925  a 905.475   a 

Planta        

1 0.000690 a 0.637   a 2.569   a 0.591   a 958.360    a 646.790   a 

2 0.000635 a 0.651   a 3.055   a 0.548   a 946.410    a 660.245   a 

CV (%) 21.44  51.77 53.51 26.56 21.56 23.04 

 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott. 
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Discussão 
 

As plantas de cagaiteira ajustaram suas características biométricas e morfológicas em resposta ao 

aumento do déficit hídrico no solo; entretanto, este comportamento não ocorreu em todas as variáveis analisadas. 

Esta ausência de diferenças significativas para algumas variáveis parece ter sido determinada pelas características 

intrínsecas desta espécie (Duboc e Guerrini 2007; Rizzini 1971; Silva 1999; Souza et al. 2002). Foi perceptível 

que o déficit hídrico mais severo no solo dos vasos do experimento provocou resultado prejudicial ao crescimento 

de parte aérea de E. dysenterica DC., em seus estágios vegetativos iniciais, corroborando a hipótese 2 deste 

trabalho e elucidando a dependência desta espécie, em condições de ambiente natural, quanto à precipitação na 

estação chuvosa.  

Segundo Rizzini (1971), plantas novas de cagaiteira são encontradas em volta das plantas mães no mês 

de março, tendo a germinação natural das sementes ocorrido entre dezembro e janeiro logo após a queda dos frutos, 

mostrando que não há impedimento natural da germinação, porém, o poder germinativo não ultrapassa três meses 

em condições de baixo teor de água no solo (Martinotto et al. 2007; Rizzini 1971). Portanto, em anos com períodos 

de veranicos em plena estação chuvosa no Cerrado, principalmente com ocorrência entre os meses de germinação 

natural de E. dysenterica DC., não haverá propagação desta espécie, reduzindo assim a chance de perpetuação no 

ambiente natural (Bucci et al. 2008; Franco et al. 2005; Souza et al. 2002). Além disso, se o veranico ocorrer entre 

março e abril, fim da estação chuvosa, dificilmente haverá estabelecimento das plantas jovens de cagaiteira (Franco 

et al. 2005), o que elucida a importância da realização deste trabalho. 

 

Avaliação do crescimento de plantas 

 

Em estudo com a mesma espécie utilizada neste trabalho, avaliando a altura de parte aérea (APA) de 

mudas durante 4 anos, Aguiar et al. (2009) obtiveram valores médios de 1.68 m no último ano, com tendência de 

incremento anual em altura em torno de 0.38 m. Sano et al. (1995) encontraram valores de APA acima do obtido 

nesse trabalho, em torno de 0,092 m, em condição de sombra, após 140 DAE, sendo que em condições ótimas de 

crescimento para o presente trabalho, as plantas com a mesma idade (Época 1), encontravam-se com 0,0498 m 

(Tabela 3), apenas 54 % do valor encontrado pelos autores citados anteriormente. O sombreamento testado por 

Sano et al. (1995) causou estiolamento das plantas de cagaiteira, o que pode explicar os maiores valores de APA 

observados. Em outro estudo, a maior média de altura foi constatada aos 182 dias após a semeadura, com média 

de 0,06 m (Nietsche et al. 2004), resultado semelhante ao do presente trabalho.  

O crescimento inicial lento das plantas está associado à própria espécie (Franco et al. 2005; Naves 1999; 

Naves et al. 2002; Silva 1999; Souza et al. 2002), como também pode ter sido em função do tamanho do recipiente 

e da semente utilizada (Nietsche et al. 2004); da condição hídrica aplicada em algumas plantas (Bucci et al. 2008; 

Franco et al. 2005; Kokutse et al. 2010; Trouet et al. 2012) ou da dificuldade de assimilação dos nutrientes no solo 

(Naves 1999), apesar da adubação de cobertura ter sido realizada com solução nutritiva aos 125 e 175 DAT dias 

após o transplantio. 

Para a variável diâmetro do caule (DC), foram encontrados resultados semelhantes em estudo similar feito 

por Nascimento et al. (2011), onde o DC de plantas de jatobá (Hymenaea courbaril L.) sob déficit hídrico foi 

avaliado semanalmente, havendo diferença estatística a partir do 49º dia após diferenciação. Contudo, ao se 

comparar ambas as espécies típicas do Cerrado, quanto ao crescimento radial, a cagaiteira demonstrou ser mais 
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resistente ao déficit que o jatobeiro por ter tido diferença estatística após 60 dias do início da diferenciação.  

Neste estudo houve diferença estatística entre os dois grupos de plantas matrizes avaliados, os quais foram 

obtidos sexuadamente com sementes heterogêneas quanto ao tamanho. Este resultado pode ser um fator 

interessante na seleção de uma possível planta matriz para propagação seminífera entre plantas matrizes de E. 

dysenterica DC. Fato este que pode ser explicado por Nietsche et al. (2004), que avaliaram o crescimento de parte 

aérea e diâmetro do coleto de diferentes matrizes de E. dysenterica DC., oriundas de sementes com tamanhos 

distintos e concluíram que sementes de cagaiteira com maior volume propiciaram melhor crescimento inicial das 

plantas. O valor máximo de DC encontrado para ambas as plantas matrizes aos 120 dias após diferenciação foi de 

1,644 mm, dentro do esperado para esta espécie nesta idade (270 DAE) e semelhante aos valores obtidos por Silva 

(1999) e Souza et al. (2002). 

As espécies arbóreas vegetais em crescimento tendem a aumentar verticalmente e a se estabilizar 

radialmente. Sendo assim, quanto melhor for o estado nutricional de determinada planta, maior será o aumento 

temporal da relação APA/DC (Fonseca et al. 2002; Kokutse et al. 2010; Trouet et al. 2012; Marcati et al. 2016). 

Ainda segundo Fonseca et al. (2002), em estudo sob sombreamento com mudas de Trema micrantha (L.), espécie 

pioneira, de crescimento rápido e inapta a ambientes úmidos, constataram aumento linear significativo da relação, 

explicado pelo incremento da altura da parte aérea e redução do diâmetro do coleto (Camarero et al. 2010; Marcati 

et al. 2016).  

Para se obter um padrão de qualidade de mudas, os valores desta relação devem ser inferiores a 8 cm de 

parte aérea por mm de diâmetro do coleto, ou inferior a 80 mm mm-1 ou 80 m m-1 (Carneiro 1995; Hunt 1990). 

Porém, esta relação deve ser utilizada em conjunto com outros parâmetros na determinação do melhor padrão de 

qualidade das mudas aptas para o transplantio. Os resultados da relação APA/DC, neste trabalho, encontraram-se 

dentro dos valores recomendados para o padrão de qualidade das mudas (Carneiro 1995; Hunt 1990), independente 

da Condição hídrica, Planta matriz e/ou Época analisada (Tabela 5).   

Um dos efeitos mais marcantes da deficiência hídrica nos vegetais é atribuído à redução do 

desenvolvimento foliar, com a menor emissão de folhas novas, redução ou estabilização da área foliar e aumento 

da abscisão de folhas velhas (Bucci et al. 2008; Carnicer et al. 2011; Franco et al. 2005; Ogaya et al. 2014). A 

restrição de água não limita apenas o tamanho, mas também o número de folhas, pois são reduzidos o número e a 

taxa de crescimento dos ramos (Marcati et al. 2016; Taiz e Zeiger 2013).  

Verificou-se a redução do número de folhas (NF) completamente expandidas para as condições hídricas 

mais intensas e o incremento de NF para as condições com menores restrições hídricas (Tabela 6). O mesmo 

comportamento em mudas de cagaiteiras no norte de Minas Gerais foi observado por Nietsche et al. (2004). Outros 

autores encontraram resultados semelhantes com diversas espécies submetidas ao déficit hídrico, como 

Nascimento et al. (2011), em mudas de jatobareiro; Figueirôa et al. (2004), em plantas jovens de Myracrodruon 

urundeuva; Carvalho et al. (2004), em berinjela e Tognon et al. (2012), em plantas de Ipomoea cairica (L.) 

SWEET.  

A cagaiteira é classificada como uma espécie de Cerrado decídua, com queda de folhas velhas na estação 

seca e renovação da folhagem no fim da estiagem e início da estação chuvosa (Brasil 2008; Naves 1999; Naves et 

al. 2002). Portanto, ao avaliar a variável NF nos estágios iniciais de crescimento, considerou-se sua redução ao 

longo do tempo como estratégia de resistência da espécie. Para a situação específica deste experimento com plantas 

entre cinco e nove meses de idade, ainda inaptas ao transplantio definitivo, a maior abscisão foliar conferiu resposta 
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imediata ao déficit hídrico mais severo no solo, uma maneira de resistir à falta de água. Ao observar o 

comportamento fenológico de plantas adultas de cagaiteiras em condições naturais de Cerrado e com caducifolía 

presente durante a estação seca, o consideramos como uma estratégia de resistência e com efeito semelhante ao 

comportamento observado nos estágios iniciais de crescimento, quando a planta abre mão de um maior aparato 

fotossintético para ganho de carbono (Larcher 2006; Markesteijn e Poorter 2009; Quintero-Vallejo et al. 2015), 

em detrimento do desenvolvimento do sistema radicular. 

 

Produção de biomassa e resposta da planta ao déficit hídrico 

 

De maneira semelhante às avaliações biométricas, os diferentes níveis de água no solo foram 

representativos para afetar a produção de massa verde total (MVT) e matéria seca na parte aérea (caule e folhas) e 

nas raízes, sendo que a condição hídrica mais limitante condicionou os piores resultados para estas variáveis. 

Costa (2004) e Almeida et al. (2005) obtiveram valores semelhantes aos deste trabalho, utilizando plantas 

em condições hídricas sem restrição, corroborando a maior produção de matéria seca pelas plantas submetidas a 

85 e à 100% da CP. A redução da produção de fitomassa seca se torna mais visível na medida em que a exposição 

das plantas ao estresse é mais prolongada (De Almeida et al. 2016; Bucci et al. 2008; Franco et al. 2005; Griffiths 

e Parry 2002).  

As frações de biomassa de seções das plantas descrevem como estas alocam biomassa para interceptação 

de luz nos tecidos, no caso das folhas, ou para absorção de água nos tecidos pelas raízes (Benincasa 1988; 

Markesteijn e Poorter 2009). Nascimento et al. (2011) não encontraram diferenças significativas para as alocações 

nas três seções (folhas, caule e raiz) de mudas de jatobeiro,  submetidas a 100, 75, 50 e 25% da CP. Lovelock et 

al. (1998) e Sánchez-Costa et al. (2015) salientaram que tal similaridade na alocação de biomassa de algumas 

espécies florestais possivelmente ocorre em virtude das baixas taxas fotossintéticas e transpiratórias apresentadas 

em estudos de crescimento de espécies arbóreas tropicais e mediterrâneas, respectivamente, submetidas ao déficit 

hídrico.  

 Neste trabalho a E. dysenterica DC., apresentou maior acúmulo de biomassa nas raízes e no caule. Isto 

pode ser entendido como uma estratégia desta espécie em não investir em folhas quando o fornecimento de água 

for menor e houver decréscimo da transpiração (Gottsberger and Silberbauer-Gottsberger 2006) e também como 

uma resposta à determinada situação adversa, como ocorre no PMP, concentrando o acúmulo de reservas nas raízes 

e no caule. Este fato permite inferir para plantas jovens de cagaiteira uma provável resposta à seca e/ou veranicos 

que ocorrem em ambiente natural de Cerrado (Callado et al. 2013; Gottsberger and Silberbauer-Gottsberger 2006). 

Estes resultados comprovaram que o PMP, condição hídrica desfavorável ao crescimento vegetal, não 

deve ser adotado como limite inferior de água no solo; havendo, portanto, um teor de água no solo acima deste 

valor, onde a planta já não é capaz de suprir sua demanda evaporativa.  

Quanto à relação raiz/parte aérea, verificou-se que não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos aplicados (Tabela 7). Uma das razões para tal comportamento pode estar ligada ao equilíbrio ou 

lentidão no crescimento entre a raiz e a parte aérea das espécies arbóreas de Cerrado (Callado et al. 2013; Marcati 

et al. 2016), não havendo necessidade de investirem exclusivamente no seu aprofundamento radicular, fato 

corroborado por Nascimento et al. (2011), estudando mudas de Hymenaea courbaril L., submetidas a diferentes 

disponibilidades de água no solo.  

O teor de matéria seca do caule indica a tenacidade do tecido vegetal, o qual pode ser entendido como um 
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bom indicador de longevidade do tecido vegetal caulinar (Markesteijn e Poorter 2009). O maior acúmulo de TMSC 

pode ser compreendido como um comportamento de tolerância a condições adversas (Sánchez-Costa et al. 2015), 

como foi observado no PMP para a planta matriz 2 deste estudo (Tabela 8). Assim sendo, possivelmente pode-se 

obter mudas desta planta matriz com maior durabilidade, ao nível de tecido, em relação as da planta matriz 1.  

As variáveis área foliar específica e razão de área foliar indicam como as plantas investem eficientemente 

em interceptação de luz (Markesteijn e Poorter 2009; Poorter 1999). Maior ABF em combinação com maiores 

valores de AFE e RAF, podem aumentar a capacidade de captura da luz pela superfície foliar e promover o 

crescimento de biomassa (Poorter 1999). Larcher (2006), ainda complementou que a área foliar está relacionada 

ao desenvolvimento foliar e consequentemente a área de captação luminosa, o processo fotossintético e as trocas 

gasosas são diretamente influenciadas por ele. A área foliar de uma planta pode estar relacionada com a umidade 

relativa do ar, sendo maior em ambientes úmidos e menor em ambientes áridos (Figuerôa et al. 2004). Muitas 

espécies vegetais tendem a diminuir a AF, característica xeromórfica importante contra a perda excessiva de água 

(Gomes et al. 2009; Markesteijn e Poorter 2009; Villagra e Cavagnaro 2006).  

Neste trabalho, não houve alteração da área foliar quanto ao déficit hídrico, fato que pode estar 

relacionado às características anatômicas encontradas em E. dysenterica DC., também observadas em outras 

espécies do gênero Eugenia, como presença de estômatos na face abaxial e cutícula espessa na face adaxial 

(Donato e De Morretes 2007; Esposito-Polesi et al. 2011; Gomes et al. 2009). Estas características protegem a 

planta contra as altas temperaturas, menor taxa respiratória e consequentemente uma economia na perda de água, 

não havendo necessidade de redução da AF.  

Os menores valores observados para o CR em 100% da CP e no PMP podem ser explicados pela menor 

e maior limitação de água para as plantas, respectivamente, não havendo a necessidade de as plantas de cagaiteira 

investirem muito em raiz e, portanto, converterem fotoassimilados em biomassa da parte aérea devido ao déficit 

hídrico ter sido intenso o suficiente para interromper o crescimento radicular. Medições de comprimento radicular 

específico e por massa vegetal indicam como a biomassa alocada no sistema radicular pode melhorar a captura de 

água através do aumento da superfície de absorção (Markesteijn e Poorter 2009; Quintero-Vallejo et al. 2015). 

Assim, obteve-se maiores médias para o CRE e CRMV (Tabela 9) na condição hídrica mais limitante, tendo aqui 

outra resposta das plantas de E. dysenterica DC., à baixa disponibilidade de água no solo. 

Isto refletiu em um menor investimento em matéria seca nas próprias raízes e na planta como um todo, 

em todas as plantas que foram submetidas às condições com menor disponibilidade de água no solo, visto que a 

condição de PMP é tida como agronomicamente restritiva. Portanto, ao se analisar o CR separadamente não temos 

respaldo suficiente para afirmar que a disponibilidade de água o influencie, sendo necessária uma abordagem mais 

ampla com a inclusão das variáveis de massa MSR e MST.  

 

Conclusão 
 

As plantas de cagaiteira ajustaram suas características biométricas e morfológicas em resposta ao aumento 

do déficit hídrico no solo, sendo que, quanto mais severo e prolongado for, mais afetará o crescimento de parte 

aérea e reduzirá o número de folhas expandidas. O estresse provocado pela deficiência hídrica proporcionou 

aumento das características funcionais da raiz e não alterou a área foliar das plantas de E. dysenterica DC.  
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ARTIGO 2  

 

 

RESPOSTA FOTOSSINTÉTICA, CLOROFILA E TRANSPIRAÇÃO DE 

CAGAITEIRA (Eugenia dysenterica DC.) EM FUNÇÃO DO CONTEÚDO DE ÁGUA 

NO SOLO 

 

 

RESUMO 

Objetivos A compreensão do mecanismo fisiológico associado com a resistência à seca para E. 

dysenterica DC., em seus primeiros estágios fenológicos poderá ser uma ferramenta útil para 

programas de incentivo e difusão do seu cultivo no futuro. Diante da ausência de estudos sobre 

a resposta da transpiração e fotossíntese ao conteúdo de água no solo, para a cagaiteira, o 

objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento fisiológico e determinar a umidade crítica 

do solo para plantas matrizes desta espécie, submetidas à diferentes condições de déficit hídrico 

no solo. 

Métodos O experimento foi realizado em casa de vegetação com ambiente controlado, 

conduzido durante 120 dias no delineamento em blocos casualizados (DBC), em arranjo fatorial 

duplo 2x5, correspondendo a duas plantas matrizes de cagaiteira e cinco condições hídricas. 

Foram avaliados o crescimento radicular e de parte aérea, os teores de clorofila, a fotossíntese 

e a transpiração destas plantas. Para a obtenção da umidade crítica do solo (θC), aplicou-se 

regressão não linear com uso de modelo logístico e determinou-se o ponto de inflexão do 

modelo como valor de θC. 

Resultados O déficit hídrico mais severo, proporcionado pela condição hídrica de 51% da CP, 

reduziu o crescimento de parte aérea os teores de clorofila e aumentou o comprimento radicular 

por massa vegetal das plantas. O aumento do déficit teve efeitos negativos em todas variáveis 

transpiratórias, sendo o fluxo de água na planta reduzido com a menor condutância estomática 

e consequentemente uma menor taxa de assimilação de CO2 obtida. Não houve correlação entre 

a taxa de fotossíntese líquida e a radiação fotossinteticamente ativa. A umidade crítica do solo 

para a cagaiteira se encontra acima do ponto de murcha permanente. 

Conclusões As plantas de cagaiteira responderam fisiologicamente ao aumento do déficit 

hídrico no solo, tendo seus fluxos transpiratórios reduzidos e abaixo do potencial quando estas 

se encontraram no limite crítico de água no solo. 

 

 

Palavras-chave: Cerrado, Déficit hídrico, IRGA, Transpiração relativa, Umidade crítica e 

Capacidade de Pote. 
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PHOTOSYNTHETIC RESPONSE, CHLOROPHYLL AND TRANSPIRATION OF 

CAGAITEIRA (Eugenia dysenterica DC.) IN RELATION TO THE SOIL WATER 

CONTENT  
 

 

ABSTRACT 

Objectives Understanding of the physiological mechanism associated with drought resistance 

for E. dysenterica DC., in their first phenological stages can be a useful tool for incentive and 

dissemination programs of its cultivation in the future. Due to the absence of studies about the 

response of transpiration and photosynthesis to soil water content for cagaiteira, the purpose of 

this work was to study the physiological behavior and to determine the critical soil moisture for 

mother plants of this specie, under different conditions of soil water deficit. 

Methods The experiment was realized in a greenhouse with controlled environment, conducted 

for 120 days in a randomized block design (RBD), in factorial arrangement 2x5, corresponding 

to two mother plants of cagaiteira and five treatments of water conditions. We evaluated the 

root and shoot growth, chlorophyll content, photosynthesis and transpiration of these plants. To 

obtain the critical soil moisture (θC), it was applied non-linear regression using the logistic 

model and determined the inflection point of the model as θC value. 

Results The most severe water deficit, provided by the condition of 51% of CP (PMP), reduced 

shoot growth and chlorophyll content and increased the root length per plant mass of cagaiteira 

plants. The increase of the deficit had negative effects on all transpiration variables. The plant 

water flow was reduced because of lower stomatal conductance and consequently a lower 

uptake rate of CO2 was obtained. There was no correlation between net photosynthesis rate and 

photosynthetically active radiation. The critical soil moisture for cagaiteira is above the 

permanent wilting point. 

Conclusions The cagaiteira plants respond physiologically to the increased soil water deficit, 

The transpiration flows were reduced and stayed below their potential when the plants were in 

the critical soil water limit.  

 

 

Keywords: Cerrado, Water deficit, IRGA, Relative transpiration, Critical moisture and Pot 

capacity. 
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Introdução 
 

A cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) é uma frutífera nativa do cerrado brasileiro pertencente à família 

Myrtaceae. Ela produz frutos com aroma e sabor que atraem o consumidor e destaca-se por ser uma árvore 

corticeira, tanífera, melífera e ornamental (Jorge et al. 2010; Oliveira et al. 2011; Ribeiro et al. 2008; Vieira et al. 

2012), com ocorrência mais comum nas áreas de Cerrado restrito e Cerradão (Naves et al. 2002). A espécie tem 

sido comercializada regionalmente com razoável sucesso e é considerada uma planta de uso múltiplo por ter 

utilidade alimentar e medicinal, sendo uma opção para consumo próprio e/ou renda adicional para os produtores 

(Ribeiro et al. 2008; Telles et al. 2001). Seus frutos são consumidos, em sua maioria, em forma de polpa, geleia e 

sorvete. Quando ingeridos em maiores quantidades in natura, têm ação laxante (Brasil 2008; Duboc e Guerrini 

2007). Porém, mesmo tendo grande importância e reconhecido potencial, são escassos os trabalhos na literatura 

para esta espécie quanto à determinação de parâmetros fisiológicos submetidos às condições climáticas do 

Cerrado.  

O clima da região abrangida pelo Cerrado é marcado pela sazonalidade na precipitação e temperatura ao 

longo do ano, com 1500 mm médios anuais e 22ºC a 27ºC de temperaturas médias anuais, respectivamente 

(Callado et al. 2013; Gottsberger and Silberbauer-Gottsberger 2006; Silva et al. 2001). É caracterizado por dois 

períodos climáticos: um quente e úmido (estação chuvosa de setembro a abril) e outro frio e seco (estação seca de 

maio a agosto) (Eitem 1993; Gottsberger and Silberbauer-Gottsberger 2006). Durante a estiagem ocorrem 

incêndios frequentes e o solo está sujeito a um déficit hídrico sazonal nas camadas superficiais (Bucci et al. 2008; 

Franco et al. 2005), fator limitante para o crescimento de algumas espécies.  

Devido às características climáticas do Cerrado, E. dysenterica evoluiu de forma a adaptar-se à tais 

condições, com estratégias fenológicas que conferem resistência à estação seca tais como:  dentre estas a queda de 

folhas velhas e renovação de folhagem no início da estação chuvosa; o florescimento entre agosto e outubro e a 

frutificação entre setembro e novembro (Brasil 2008; Naves 1999; Naves et al. 2002; Oliveira et al. 2011). Para 

que não haja o impedimento natural da germinação, o teor de água no solo não pode ser baixo durante os meses 

iniciais da estação chuvosa (Martinotto et al. 2007; Rizzini 1971). Portanto, sem a ocorrência de veranicos entre 

março e abril, plantas novas de cagaiteira são encontradas em volta das plantas mães no mês de março, tendo a 

germinação natural das sementes ocorrido entre dezembro e janeiro (Franco et al. 2005; Souza et al. 2002). Além 

disso, algumas adaptações anatômicas foram observadas para a cagaiteira e para outras espécies do gênero 

Eugenia, como a presença de estômatos na face abaxial e cutícula espessa na face adaxial (Donato e De Morretes 

2007; Esposito-Polesi et al. 2011; Gomes et al. 2009), com a finalidade de reduzir o processo transpiratório, 

proteger-se do calor e economizar a perda de água. 

Além da demanda hídrica das plantas em regiões com sazonalidade climática, o excesso ou falta de 

radiação solar também é um dos fatores que limitam o crescimento vegetal, pois a energia luminosa é capaz de 

transformar o CO2 atmosférico em energia metabólica através do processo de fotossíntese (Taiz e Zeiger 2013). A 

quantificação dos teores de clorofila e da fotossíntese podem determinar o estado fisiológico e nutricional das 

plantas, de modo a identificar o nível de estresse de determinado vegetal ou cultura agrícola (Casaroli e Van Lier 

2015, Wang et al. 2016). Diante do exposto, a folha é considerada um dos principais órgãos vegetais com diversas 

funções como: a troca gasosa entre planta e ambiente; o processo de transpiração e a realização da fotossíntese 

(Casaroli e Van Lier 2015; Pereira et al. 1997). O processo fotossintético está interligado com a disponibilidade 

hídrica do solo para as plantas, uma vez que a água, além de ser componente básico da reação, também é 
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responsável pela manutenção da turgescência foliar (Larcher 2006) e do processo transpiratório, essencial para a 

permeabilidade do gás carbônico no mesofilo foliar (Buchanan et al. 2000; Wu et al. 2011). Um dos primeiros 

efeitos do deficit hídrico nas plantas vasculares é o fechamento dos estômatos em resposta a um decréscimo no 

potencial hídrico foliar (Casaroli e Van Lier 2015; Oliveira et al. 2002; Taiz e Zeiger 2013). Em geral, sob 

deficiência hídrica, a taxa de fotossíntese deixa de ser potencial, tornando-se deplecionada, devido à limitação das 

trocas gasosas e em resposta a um teor de água no solo limitante ou crítico para o crescimento vegetal (Casaroli e 

Van Lier 2015; Sutka et al. 2016; Wang et al. 2016).  

A partir das conclusões de Taylor (1952), foi adotado o conceito de umidade crítica (θC), definida como 

o limite inferior de água no solo, em substituição ao uso do PMP (Ponto de Murcha Permanente) - limite inferior 

clássico de água no solo disponível para as plantas - onde a água não está disponível para absorção pelas raízes. A 

umidade crítica foi conceituada como o valor de umidade do solo abaixo do qual há redução na abertura estomática 

e como consequência, menor crescimento da cultura devido a diminuição na taxa de transpiração, ocasionada pelo 

estresse hídrico (Taylor, 1952; Thornthwaite & Mather, 1955). De acordo com Allen et al., (1998), abaixo deste 

limite (θC), a planta não consegue atender sua demanda transpirativa e passa a agir sob condição de estresse hídrico. 

Os principais efeitos colaterais da condição de umidade crítica são a redução da fotossíntese, devido à diminuição 

das taxas de absorção de CO2, causando redução no crescimento vegetal (Casaroli e Van Lier 2015; Van Lier 2010, 

Wang et al. 2016) e a taxa de transpiração atual ficar abaixo da transpiração potencial, devido ao fechamento 

estomático (Girona et al. 2002; Wu et al. 2011).  

 Em estudos com diversas culturas e texturas de solos, Bielorai (1973) e Ritchie (1981) descobriram que 

os processos fisiológicos foram ótimos apenas quando o conteúdo de água no solo estava entre o θCC (teor de água 

na capacidade de campo) e um valor crítico de conteúdo de água no solo (θC) e que abaixo deste limite a 

produtividade decresce linearmente com o conteúdo de água. O conceito de umidade crítica para descrever o efeito 

do teor de água no solo na produtividade de determinada cultura e nos processos fisiológicos como a fotossíntese, 

tem sido extensivamente aplicado na literatura (Casadebaig et al. 2008; Davatgar et al. 2009; Girona et al. 2002; 

Masinde et al. 2006; Sinclair et al. 1998; Wu et al. 2011). Entretanto, não existem estudos sobre o comportamento 

desta frutífera, quanto à sua resposta fisiológica nos estágios iniciais de crescimento, quando submetida a 

diferentes regimes hídricos.  

Ao monitorar a transpiração diária e avaliar as taxas fotossintéticas em diferentes condições hídricas, as 

plantas de E. dysenterica DC., poderiam promover mudanças nas características fisiológicas, associadas a 

estratégias de resposta ao déficit hídrico, tais como; menor condutância estomática; menor assimilação de CO2; 

menor produção de clorofila; redução da fotossíntese líquida e redução da transpiração. A estimativa do conteúdo 

de água crítico no solo (θC) para E. dysenterica DC., oferece uma oportunidade única para compreender os 

mecanismos fisiológicos desta espécie em períodos de seca ou estiagem prolongada na natureza, como 

consequência da sua perpetuação no bioma Cerrado.  

As hipóteses para este estudo são: (1) plantas em condições mais hidratadas teriam um maior teor de 

clorofila nas folhas em relação àquelas mantidas em condições hídricas mais desfavoráveis; (2) plantas cultivadas 

sem limitação hídrica, na capacidade de pote (CP), teriam maior crescimento médio em altura, maiores taxas de 

transpiração diária média e acumulada média e maior coeficiente de transpiração em comparação com as plantas 

conduzidas em condições com algum nível de déficit hídrico; (3) a umidade crítica para a cagaiteira em estágios 

iniciais estaria acima do conteúdo de água no PMP, tido como fisiologicamente restritivo e (4) para os maiores 
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fluxos transpiratórios das plantas tem-se maior investimento em parte aérea e menor investimento em comprimento 

radicular. 

Neste trabalho são apresentados os resultados de um experimento em casa de vegetação, em que plantas 

de duas matrizes de E. dysenterica DC., oriundas da região de Cerrado do estado de Minas Gerais, foram cultivadas 

em cinco tratamentos de condições hídricas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar como estas 

diferentes condições de disponibilidade de água no solo afetaram as características fisiológicas de plantas matrizes 

desta espécie de Cerrado e determinar a umidade crítica do solo para a cagaiteira. 

  

Material e métodos 
 

Local de estudo e delineamento experimental O experimento foi conduzido na região central do estado de Minas 

Gerais, Brasil, a 19°28’S, 44°15’W e altitude de 732m, em vaso sob casa de vegetação com ambiente controlado 

de temperatura e umidade relativa do ar, durante as horas mais quentes do dia, com variação de 25 ºC +2 ºC e de 

65% + 5%, respectivamente, sem sistema de irrigação instalado. Devido à presença de um gradiente de umidade 

no sentido norte-sul no interior da casa de vegetação, propiciado pelas placas de umidificação (norte) e pelo 

exaustor (sul) para reduzir possíveis influências do ambiente no crescimento das plantas, o delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC). Adotou-se um arranjo fatorial 2x5, correspondendo a 

duas plantas matrizes e cinco tratamentos de condições hídricas a saber: controle (sem déficit), mantida a 100% 

da capacidade de pote (CP); 85% da CP; 70% da CP; 55% da CP e ponto de murcha permanente (PMP) (51% da 

CP), respectivamente, com quatro repetições para cada tratamento. Foi estabelecido o intervalo fixo de 15% da CP 

de um tratamento hídrico para outro, admitindo que o menor valor atribuído (55% da CP) fosse superior ao 

conteúdo de água no ponto de murcha permanente (PMP), o qual foi previamente conhecido pela determinação da 

curva de retenção de água no solo em trabalho prévio (Campos et al. 2015). Foram utilizadas 40 parcelas 

experimentais e quatro vasos de polietileno por parcela, preenchidos com 3,5 kg de solo e contendo uma muda de 

cagaiteira por vaso, totalizando 160 unidades amostrais. 

Plantas matrizes e local de coleta Durante o período de frutificação (outubro), frutos maduros de duas plantas 

matrizes de E. dysenterica DC., provenientes do mesmo local do estudo, foram coletados e despolpados 

manualmente e suas sementes lavadas em água e colocadas para secar à sombra. As plantas foram obtidas 

sexuadamente através da semeadura em tubetes de 290 cm3, em 14/10/2014, contendo substrato turfoso e mantidas 

com irrigação intermitente em um viveiro de mudas.  

Solo e experimento em casa de vegetação A emergência ocorreu 42 dias após a semeadura (42º DAS), em 

25/11/2014. Dois meses após a emergência das plântulas (60º DAE), em 25/01/2015, foi feito o transplantio das 

mudas para os vasos de plástico com quatro furos basais, contendo 3,5 kg de solo Latossolo Vermelho Amarelo 

distrófico (Embrapa 2013) unidade pedológica representativa da região de Cerrado, coletado a uma profundidade 

de 0-20 cm, procedente do local de estudo.  

            Com a finalidade de reduzir a relação Ca/Mg do solo que se encontrava além dos limites aceitáveis, foi 

realizada a correção de magnésio no solo (15/02/2015) fornecendo 48,6 mg de Mg dm-3de solo, com aplicação de 

sulfato de magnésio (MgSO4). Também foram feitas duas adubações de cobertura, respectivamente, aos 125 e 175 

DAT (dias após o transplantio), em 07/06/2015 e 28/07/2015, utilizando solução nutritiva de Castellane e Araújo 

(1995), sendo o pH e a condutividade elétrica da solução nutritiva monitorados conforme a indicação de Távora 

et al. (2001) para mudas de mirtáceas. 
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Determinação das condições hídricas A diferenciação dos tratamentos hídricos na casa de vegetação com 

ambiente controlado foi realizada após 90 dias de aclimatação (150º DAE) e de manutenção das plantas na CP, 

dando início ao período experimental que compreendeu 120 dias (do 150º ao 270º DAE), de 27/04/2015 a 

25/08/2015.  

A capacidade de pote (CP) é um método direto de determinação da capacidade de campo (CC) para 

experimentos com plantios em vasos, representando uma condição hídrica do solo em que não há limitações de 

disponibilidade de água para a planta, que foi proposta e aqui determinada segundo Souza et al. (2000). Sendo esta 

adotada como o conteúdo de água retida pelo solo após sofrer saturação e consequente ação da gravidade, até o 

cessamento da drenagem em vasos. Para a determinação da CP foram utilizados quatro vasos, considerando a 

equação a seguir: 

MUCP  = MS x (1 + UCP),  (1) 

onde, MUCP é a massa úmida na CP obtida pela média das pesagens dos quatro vasos, em Kg, segundo 

Souza et al. (2000); MS é a massa seca, em Kg, estimada para os vasos (N=160) e UCP é a umidade do solo na CP, 

em g g−1, obtida em laboratório, pelo método gravimétrico padrão de estufa (Embrapa 2011). Após a estimativa 

da massa seca, o peso de cada vaso (MU) em cada tratamento foi definido através da % de umidade da CP (UCP) 

atribuída a cada tratamento (100%, 85%, 70%, 55% e PMP). Para determinação da UCP, foram coletadas 24 

amostras de 50 g de solo dos quatro vasos utilizados na obtenção da CP, sendo que de cada vaso, retirou-se três 

amostras superficiais e três amostras na região mais profunda. Posteriormente obteve-se em laboratório a UCP, pelo 

método gravimétrico padrão de estufa (Embrapa 2011), com o valor médio de 0,510 g/g (desvio padrão: 3,653). 

Para determinação da umidade inicial do solo do experimento, foram utilizadas cinco amostras e aplicado o mesmo 

método citado anteriormente, com valor médio obtido de 32,42% ou 0,324 g/g (desvio padrão: 0,536).   

Para avaliar a resposta da planta a uma condição de déficit hídrico severo, adotou-se como um dos 

tratamentos a condição hídrica no ponto de murcha permanente (PMP). A umidade no PMP foi estimada em 

laboratório, por meio do extrator de Richards, utilizando as amostras coletadas do mesmo solo do experimento, 

através da água retida no potencial hídrico (Ψ) de - 1,5 MPa (Klute 1986). Posteriormente as amostras foram secas 

em estufa de secagem a 105 ºC, para quantificação do conteúdo de água (U), em g g−1, associado ao Ψ estabelecido 

para o PMP. Foi determinado o valor de U no PMP de 0,258 g g−1, correspondente a 51% do teor de água na CP.   

Manejo da irrigação A manutenção dos tratamentos hídricos foi realizada através da pesagem dos vasos em dias 

alternados e com a reposição do volume da água perdido por evapotranspiração, até atingir a massa correspondente 

a cada condição hídrica, utilizando-se uma balança de precisão marca Welmy com capacidade para 15 kg e um 

béquer graduado com capacidade para 0,5 L. 

Avaliações biométricas O crescimento das plantas foi avaliado durante todo o período experimental, onde 

mensalmente foram mensurados a altura da parte aérea (APA) e o diâmetro do caule (coleto) (DC, utilizando-se 

uma régua graduada e um paquímetro digital 150 mm, marca Lee Tools 684132. A primeira avaliação biométrica 

foi realizada no primeiro dia subsequente à diferenciação dos tratamentos hídricos (28/04/2015). A seguir foram 

feitas avaliações a cada 30 dias, totalizando cinco. Calculou-se o crescimento médio em altura do 1º-60º dia e do 

61º-120º do período experimental.  

Avaliações fitotécnicas Ao final do período experimental (25/08/2015), as plantas foram coletadas, separadas em 

folhas, caule e raiz e aferida a massa verde (MV). Também foi determinada a quantidade de massa de matéria seca 

(MS) após a secagem em estufa com circulação e renovação de ar (65 ºC) durante 72h. O mesmo procedimento 
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foi aplicado para a matéria seca total (MST), matéria seca foliar (MSF), matéria seca do caule (MSC) e matéria 

seca radicular (MSR). Calculou-se o comprimento radicular específico (CRE, em m Kg−1), pela razão entre o 

comprimento radicular (CR) e a MSR e o comprimento radicular por massa vegetal (CRMV, em m Kg−1), pela 

razão entre o CR e a MST (Quintero-Vallejo et al. 2015).  

Avaliações fisiológicas  Para a caracterização fisiológica das plantas, foi utilizado o analisador de fotossíntese, da 

marca CID, Inc., modelo CI-340 Handheld Photosynthesis System, onde foram obtidas todas as variáveis 

fotossintéticas e de transpiração permitidas pelo aparelho, listadas a seguir: radiação fotossinteticamente ativa 

(PAR), em цmol m-2 s-1; temperatura do ar ambiente (Tair), dentro da câmara foliar, em ºC; temperatura da folha 

(Tleaf), mensurada pelo sensor de temperatura infravermelho, em ºC; quantidade de CO2 à entrada do analisador 

(CO2in), em ppm; quantidade de CO2 à saída da câmara foliar (CO2out), em ppm; quantidade de H2O à entrada 

do analisador (H2Oin), em kPa; quantidade de H2O à saída da câmara foliar (H2Oout), em kPa; taxa de fotossíntese 

líquida (Pn), em цmol m-2 s-1; taxa de transpiração (E), em mmol m-2 s-1; condutância estomática foliar (C), em 

mmol m-2 s-1; umidade relativa à entrada do analisador (RHin), em %; umidade relativa à saída da câmara foliar 

(RHout), em % e déficit de pressão de vapor (VPD), em kPa. O CI-340 dispõe de alguns parâmetros fixos como: 

a pressão atmosférica do local de análise (ATM), neste caso, 92,79 kPa; a taxa de fluxo estabelecida para o 

analisador (FLOW), em 0,30 L min-1 e a taxa de fluxo de massa (W), pré-definida para 0,30 mol m-2 s-1, com 

variação de + 0.01.     

Foram realizadas quatro leituras por parcela, sendo uma para cada vaso e posteriormente retirou-se a 

média de cada parcela, totalizando um conjunto de dados de 40 leituras para cada avaliação. Estas foram 

armazenadas no aparelho e em seguida transferidas para um computador com a respectiva tabulação dos dados em 

planilha eletrônica. As avaliações ocorreram a cada cinco dias, entre às 9 e 11h, período de maior pico da 

fotossíntese, totalizando 26 avaliações durante o período experimental de quatro meses.  

Medição de clorofila Os teores de clorofila a, b e total foram estimados através do clorofilômetro da marca Falker, 

modelo clorofiLOG CFL1030. Foram feitas cinco leituras/planta de cada parcela, totalizando 20 leituras/parcela 

com uma média final para cada parcela (n=40), após 120 dias da diferenciação dos tratamentos hídricos 

(26/08/2015). Embora sejam métodos rápidos, não destrutivos e passíveis de realização em campo, aparelhos 

portáteis como o SPAD (Soil Plant Analytical Divison Value) e o ClorofiLog Falker, modelo CFL 1030, Brasil, 

expressam o conteúdo relativo de clorofilas através de índices próprios, tais como o índice SPAD, que varia de 0 

a 99,9 ou o ICF (índice de clorofila de Falker), que varia de 0 a 70, respectivamente (Conforto et al. 2014). 

Determinação da evapotranspiração e demais variáveis transpiratórias O coeficiente de transpiração (CT) foi 

calculado ao final do período experimental em L kg-1, pela equação (Silva et al. 2004): CT = (transpiração 

acumulada da planta) / (acúmulo de biomassa seca total da planta). A transpiração acumulada (TA) foi o somatório 

das transpirações diárias (TD) no período, obtidas pelo registro das pesagens dos vasos, e o acúmulo da biomassa 

seca total foi obtido pela pesagem da matéria verde e posterior secagem em estufa (65 ºC), até atingir peso 

constante, tendo assim a matéria seca total (MST) de cada planta (Benincasa 1988; Pinheiro et al. 2014). 

O controle em dias alternados de variação da umidade (massa do vaso) foi realizado em 40 vasos pré-

definidos, sendo um vaso por parcela experimental, necessário para a obtenção da umidade crítica da cagaiteira. 

A partir da equação 1, obteve-se o conteúdo de água gravimétrico (g g-1) para cada intervalo de dias em cada vaso. 

Este foi convertido para conteúdo de água volumétrico usando a densidade do solo média (1,03 g/cm3) determinada 

com todos os vasos ao final do experimento. Para cada intervalo de déficit, o consumo de água foi calculado a 
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partir do balanço hídrico usando a diferença de massa dos vasos entre o início e o final do intervalo. A partir dos 

consumos de água calculados obteve-se a taxa de evapotranspiração relativa média (ETR) para cada parcela 

(n=40), sendo ETR estimada pela divisão da taxa de transpiração diária média de cada vaso (TD) pela taxa de 

transpiração diária média dos vasos do tratamento controle (n=8), sem limitação hídrica (Wu et al. 2011).  

As taxas de evapotranspiração relativa média foram normalizadas, como proposto por Ray e Sinclair 

(1997), para explicar a mudança causada pelas condições ambientais do experimento e as diferenças nos tamanhos 

iniciais das plantas entre os tratamentos de condições hídricas adotados, deixando todos os valores entre 0 e 1. A 

taxa de evapotranspiração relativa média normalizada (ETRN) foi obtida pela divisão da ETR pelo o consumo 

diário médio de cada condição hídrica, correspondente ao consumo diário médio de água de 8 vasos. Para a taxa 

de transpiração média (E), obtida pelo CI-340, foi feito o mesmo procedimento supracitado para a ETRN, deixando 

todos os valores entre 0 e 1, obtendo-se assim a taxa de transpiração média normalizada (EN), em mmol m-2 s-1. 

Obtenção da umidade crítica A relação entre ETRN e o conteúdo médio de água no solo (θ) em cada período de 

pesagem foi avaliado, para o solo do experimento, utilizando as equações de Muchow e Sinclair (1991), Sadras e 

Milory (1996), Wahbi e Sinclair (2007) e Wu et al. (2011): 

ETRN = 1.0,   θ>θC2(2) 

ETRN = A2 + (A1 - A2) / (1+(θ/x0)p)   θ<θC2(3) 

onde θé o conteúdo médio de água no solo mensurado para cada parcela; θC é o conteúdo crítico de água no solo 

ou umidade crítica a partir da qual ETRN decresce abruptamente; A1, A2, X0 e p são parâmetros do modelo 

logístico (equação 3) (Wu et al. 2011), responsáveis pela inclinação da porção decrescente da curva abaixo do 

conteúdo crítico de água no solo. Estes parâmetros da equação 3 foram ajustados utilizando o software Origin, 

versão 2015. A derivada segunda (y”) deste modelo corresponde ao valor do ponto de inflexão quando a curva 

tem-se θ>0 e y”<0 e quando θ<0 e y”>0, sendo este valor de θno ponto de inflexão encontrado correspondente ao 

valor de θC2. 

Aplicou-se o mesmo modelo logístico para obter a relação entre a taxa de transpiração média normalizada 

(EN), através do analisador de fotossíntese CID, Inc., modelo CI-340 e o conteúdo médio de água no solo (θ) do 

experimento avaliado em cada período de pesagem e posteriormente foi estimado o valor de θC1, através do ponto 

de inflexão do modelo.  

Após a obtenção da umidade crítica para as duas metodologias aplicadas, pôde-se calcular um parâmetro 

indicador de eficiência de uso da água pela planta, denominado “p” ou fração da CAD (capacidade total de água 

disponível na zona radicular, em cm3 cm-3) que a cultura pode extrair da zona radicular sem sofrer redução 

significativa no fluxo transpirativo. O p foi calculado pela razão entre a água prontamente disponível (APD) com 

a CAD, ou seja, p = (θCP-θC) / (θCP- θPMP) (4), conforme Allen et al. (1998). 

Análise estatística Os dados obtidos para as variáveis transpiração diária, transpiração acumulada, coeficiente de 

transpiração, crescimento médio em altura e para as variáveis de clorofila foram submetidos a regressões lineares 

com as condições hídricas adotadas no experimento, através da linguagem R, pacote ExpDes (Ferreira et al. 2014). 

Estimou-se o coeficiente de determinação (R2) para cada equação linear obtida, com p<0,01. Para as variáveis de 

clorofila (a, b e total), aplicou-se o teste de médias de Scott-Knott, a 5% de probabilidade para o fator Planta 

matriz, a fim de verificar diferenças entre as duas plantas matrizes avaliadas com o auxílio da linguagem R, pacote 

ExpDes (Ferreira et al. 2014). 

Também foi feito um estudo aplicando correlações lineares entre as variáveis ambientais, de transpiração 
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e fotossíntese, fornecidas pelo CI-340 e as variáveis biométricas e fitotécnicas. Na sequência, testou-se a correlação 

linear entre as variáveis ambientais e da temperatura foliar, fornecidas pelo analisador de fotossíntese CI-340 com 

a taxa de fotossíntese líquida (Pn), taxa de transpiração (E) e condutância estomática (C). Em ambas as análises 

foi obtido o coeficiente de correlação de Pearson (r), considerando significativas as correlações com p<0,01; p< 

0,05 e p<0,10, através de planilhas eletrônicas. 

Após a obtenção da umidade crítica foram feitas correlações e regressões lineares entre a APA na última 

época (120º dia do período experimental) e a condição hídrica, o conteúdo médio de água no solo (θ), a EN e a 

ETRN, bem como entre a variável CRMV com a condição hídrica, o θ, a EN e a ETRN. Foi estimado o crescimento 

máximo de parte aérea e o crescimento radicular para a cagaiteira, sob condição crítica de disponibilidade de água 

no solo. Obteve-se o coeficiente de determinação (R2) para cada equação linear, com p<0,01 (Ferreira et al.2014). 

 

Resultados 
 

Fotossíntese 

 

Observa-se pela correlação linear de Pearson entre as variáveis ambientais, de transpiração e de 

fotossíntese e as variáveis biométricas e de acúmulo de matéria seca que houve correlação positiva (p<0.01) apenas 

para DC e PAR; CR e C e MSF e C; enquanto que correlação negativa ocorreu apenas para CR e Tleaf e AP e 

CO2out (Tabela 1). Diante destes resultados percebe-se a importância da radiação fotossinteticamente ativa no 

aumento do crescimento radial das plantas de cagaiteira; do maior crescimento radicular e maior acúmulo de massa 

seca foliar promovido pela maior permeabilidade estomática. Além disso, nota-se que o crescimento radicular e o 

crescimento de parte aérea são reduzidos, respectivamente, com o aumento da temperatura foliar e com a maior 

quantidade de CO2expelidopelo analisador de fotossíntese (Tabela 1).  

Pela correlação linear de Pearson das variáveis ambientais e de temperatura foliar com a taxa de 

fotossíntese líquida (Pn), taxa de transpiração (E) e condutância estomática (C), observa-se que houve relação 

tanto positiva (E e PAR; E e Tair; E e Tleaf; C e RHin; C e RHout), quanto negativa (Pn e RHin; E e CO2out; E e 

RHin; E e VPD; C e PAR; C e CO2in; C e VPD; C e Tleaf) entre a interferência do ambiente e da temperatura das 

folhas analisadas com os processos de transpiração, fotossíntese e de trocas gasosas.  

Neste estudo, não houve correlação linear entre a Pn e a PAR (Tabela 2). Entretanto, houve relação 

positiva entre o processo de transpiração (E) e a condutância estomática foliar (C), salientando a importância dos 

estômatos das plantas de cagaiteira para o transporte de água até a atmosfera. Para a variável Pn, houve correlação 

positiva para assimilação de CO2 (CO2in) e negativa para o CO2 expelido pelo analisador (CO2out), e portanto, 

dentro do esperado para o processo fotossintético (Tabela 2).



 

 

 

 

Coeficientes de correlação de Pearson (r) com p-valor<0,10 (***). 

AP: altura de parte aérea; DC: diâmetro do caule; CR: comprimento radicular; CRE: comprimento radicular específico; CRMV: comprimento radicular por massa vegetal; MSF: massa seca foliar; 

MSC: massa seca do caule; MSR: massa seca radicular; MST: massa seca total; PAR: radiação fotossinteticamente ativa; Tair: temperatura do ar ambiente; Tleaf: temperatura da folha; CO2in: 

quantidade de CO2 à entrada do analisador; CO2out: quantidade de CO2 à saída da câmara foliar; Pn: taxa de fotossíntese líquida; E: taxa de transpiração; C: condutância estomática foliar; RHin: 

umidade relativa à entrada do analisador; RHout: umidade relativa à saída da câmara foliar; VPD: déficit de pressão de vapor. 

 

Tabela 2 Correlação linear das variáveis ambientais e da temperatura foliar com a taxa de fotossíntese líquida (Pn), taxa de transpiração (E) e condutância estomática (C). 

  E C PAR Tair CO2in CO2out RHin Rhout VPD Tleaf 

  (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) 

Pn (n=1040) 0.0297 -0.000888 0.0463 0.0354 0.326* -0.695* -0.0573*** -0.0467 0.0248 0.0352 

E   0.713* 0.245* 0.189* -0.0128 -0.0643** -0.231* -0.0237 -0.287* 0.205* 

C     -0.0852* -0.00231 -0.0529*** -0.0488 0.213* 0.368* -0.644* -0.278* 

Coeficientes de correlação de Pearson (r) com p-valor<0,01 (*), <0,05 (**) e <0,10 (***). 

Pn: taxa de fotossíntese líquida; E: taxa de transpiração; C: condutância estomática foliar; PAR: radiação fotossinteticamente ativa; Tair: temperatura do ar ambiente; CO2in:  

quantidade de CO2 à entrada do analisador; CO2out: quantidade de CO2 à saída da câmara foliar; RHin: umidade relativa à entrada do analisador; RHout: umidade relativa à  

saída da câmara foliar; VPD: déficit de pressão de vapor; Tleaf: temperatura da folha.                                         

 

 

 

 

Tabela 1 Correlação linear das variáveis ambientais, de transpiração e de fotossíntese com as variáveis biométricas e fitotécnicas de acúmulo de matéria seca. 

  PAR Tair Tleaf CO2in CO2out Pn E C RHin RHout VPD 

  (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) (n=1040) 

AP (n=200) 0.0357  0.0735  0.019  -0.0841  -0.119*** 0.0323  0.0217  0.0531  0.00873  0.00148  0.0338  

DC (n=200) 0.137*** 0.0417  0.0298  0.0146  -0.0887  0.0769  0.107  0.0895  -0.0205  0.00643  0.00161  

CR (n=40) -0.152 -0.16 -0.306*** -0.0494 -0.0587 0.0451 0.0786 0.281*** 0.0682 0.0923 -0.262 

CRE (n=40) 0.08 -0.159 -0.189 -0.0858 -0.212 0.128 -0.0571 0.0662 0.134 0.146 -0.12 

CRMV (n=40) 0.134 -0.144 -0.103 -0.123 -0.244 0.109 -0.0711 -0.0458 0.0357 0.0488 -0.0259 

MSF (n=40) -0.231 -0.0491 -0.228 -0.0196 0.0584 -0.0372 0.0469 0.306*** 0.234 0.222 -0.255 

MSC (n=40) -0.112 0.0479 -0.0807 0.0161 0.128 -0.0581 0.116 0.203 0.05 0.0719 -0.129 

MSR (n=40) -0.206 0.0027 -0.0746 0.0159 0.0447 -0.0121 0.0578 0.144 -0.0273 -0.0274 -0.114 

MST (n=40) -0.222 -0.011 -0.134 0.00492 0.06 -0.0257 0.0635 0.216 0.0672 0.0649 -0.172 

4
2
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Teores de clorofila 

 

O déficit hídrico afetou os teores de clorofila a, b e total, com acréscimo destes, à medida que os níveis 

de água no solo foram incrementados (Fig. 1); portanto, a hipótese 1 deste estudo foi aceita, onde plantas em 

condições mais hidratadas teriam um maior teor de clorofila nas folhas em relação àquelas mantidas em condições 

hídricas mais desfavoráveis. A condição hídrica na capacidade de pote proporcionou os maiores valores para os 

três tipos de clorofila (Fig. 1), resultado este que pode estar relacionado com o melhor estado nutricional das folhas, 

proporcionado pela maior disponibilidade de água no solo dos vasos que influi no transporte dos nutrientes às 

raízes. Deste modo, plantas de cagaiteira em condições de crescimento mais favoráveis não terão seu potencial 

fotossintético e sua produção primária limitados. O melhor ajuste de regressão (R2 = 0,69) foi obtido para clorofila 

total e o pior (R2 = 0,59) para clorofila a (Fig. 1).  

 Para este trabalho, adotou-se o uso do clorofilômetro da Falker, e todos os valores obtidos estão dentro 

do intervalo proposto para o ICF (Fig. 1 e 2). 

 

Figura 1 Teor de clorofila a, b e total de plantas de cagaiteira (E. dysenterica DC.), submetidas a 51 (PMP), 55, 70, 85 e 100% 
da capacidade de pote (CP), obtido após o 120º dia da diferenciação das condições hídricas. (*): p-valor<0,01.  

Ao comparar as matrizes, houve diferença estatística para os três tipos de clorofila, com médias sempre 

superiores para a planta 1 (Fig. 2). Observou-se, em média, uma proporção de aproximadamente 3:1, ou seja, 75% 

de clorofila a e 25% de clorofila b na composição do teor de clorofila total (Fig. 2). 

  

Figura 2 Teor de clorofila a, b e total da planta 1 (barras brancas) e da planta 2 (barras pretas) de cagaiteira (E. dysenterica 

DC.), submetidas a diferentes níveis de água no solo. As médias seguidas pela mesma letra minúscula para cada variável não 
diferem entre si, a 5% de significância pelo Teste de Scott-Knott, ao nível de planta.  
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Transpiração 

 

Observa-se pelo ajuste do modelo de regressão linear que a redução no déficit hídrico aumentou a altura 

nos dois últimos meses do experimento para as duas plantas matrizes (Fig. 3A) e todas as variáveis de transpiração 

avaliadas (TD, TA e CT) (Fig. 3B, 3C e 3D). Estes resultados confirmaram a hipótese 2 deste estudo, plantas 

cultivadas sem limitação hídrica, na capacidade de pote (CP), teriam maiores taxas de transpiração diária média, 

acumulada média, crescimento médio em altura e coeficiente de transpiração em comparação com as plantas 

conduzidas em condições com algum nível de déficit hídrico.  

 

A B 

  
C D 

  

 

Figura 3 Crescimento médio em altura (cm) do 60º-120º dia do período experimental da planta 1 (quadrado) e da planta 2 

(triângulo) (A), transpiração diária média (mL dia-1 planta-1) (B), transpiração acumulada média (mL planta-1) (C) e coeficiente 

de transpiração médio (L Kg-1) (D) de plantas de cagaiteira (E. dysenterica DC.), submetidas a 51 (PMP), 55, 70, 85 e 100% 

da capacidade de pote (CP), obtidos após o 120º dia da diferenciação das condições hídricas. (*): p-valor<0,01.  

Os resultados indicaram que a eficiência do uso da água pelas plantas de E. dysenterica DC. foram 

maiores para as plantas conduzidas nos tratamentos 85% da CP e controle, com maiores acúmulos de transpiração 

(mínimo de 100 mL planta -1) e valores de TD entre de 2 e 11,5 mL dia-1 planta-1 (Fig. 3B e 3C). Para o CT, atingiu-

se valor máximo de 550 L de água transpirada por Kg de massa seca total produzida pela planta, no tratamento 

controle.    
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Umidade crítica 

 

O ajuste do modelo logístico paraθ<θC permitiu observar a queda das taxas de transpiração normalizada 

(Fig. 4A) e evapotranspiração relativa média normalizada (Fig. 4B), respectivamente, em θC1= 0,286 cm3 cm-3 e 

θC2 = 0,306 cm3 cm-3. Os valores encontrados de conteúdo médio crítico de água no solo estão acima do PMP 

(θPMP= 0,266 cm3 cm-3 ou 51% da CP). Ambos valores de umidade crítica corroboram a hipótese 3 deste estudo 

de que a umidade crítica para a cagaiteira em estágios iniciais estaria acima do conteúdo de água no PMP. 

Através dos valores obtidos para θC, percebe-se que os limites críticos para transpiração de plantas de 

cagaiteira em estágios iniciais de crescimento situam-se a 54,43% e 58,14% da CP, respectivamente, para a 

metodologia do analisador de fotossíntese CI-340 e para metodologia do consumo de água calculado a partir do 

balanço hídrico (ETR=TD/TD tratamento controle). O PMP situou-se próximo dos limites; obtidos; porém sendo 

inferior para ambas as metodologias aplicadas, demonstrando resistência desta espécie ao déficit hídrico severo 

no solo. Fato este que possivelmente explica a perpetuação de E. dysenterica DC., no bioma Cerrado em anos com 

incidência de veranicos, onde os conteúdos de água no solo chegam próximo aos limites críticos.  

A B 

  
Figura 4 Taxa de transpiração normalizada (EN) (mmol m-2 s-1), obtida pelo analisador de fotossíntese CI-340 (A) e taxa de 

evapotranspiração relativa média normalizada (ETRN), obtida pela divisão da taxa de evapotranspiração relativa média (ETR) 

com o consumo diário médio de cada condição hídrica (n=8) (B) de plantas de cagaiteira (E. dysenterica DC.), em função do 

conteúdo médio de água no solo (cm3 cm-3). θC1 e θC2: conteúdo crítico de água no solo para a metodologia 1 e 2, 

respectivamente (*): p-valor<0,01.  

 Através da equação 4, obteve-se p = 0,922 e p = 0,847, respectivamente, para a metodologia do analisador 

de fotossíntese CI-340 e para a metodologia do consumo de água calculado a partir do balanço hídrico 

(ETR=TD/TD tratamento controle). Estes resultados obtidos para “p” demonstram que a cagaiteira em estágio 

inicial de crescimento extrai grande parte da CAD (acima de 84%) sem reduzir sua evapotranspiração potencial, 

sendo uma estratégia importante para evitar estresse hídrico durante períodos sem ocorrência de precipitação. 

Observa-se pela correlação linear de Pearson entre as variáveis APA e CRMV com a condição hídrica, o 

θ, a EN e a ETRN que houve melhores ajustes entre APA e condição hídrica (Fig. 5A), com R2 = 0,953 e entre 

APA e ETRN (Fig. 5G), com R2 = 0,881, ambos com comportamento linear crescente. 

Os ajustes obtidos entre a variável CRMV com as demais variáveis não apresentaram altos coeficientes 
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de determinação (Fig. 5B, 5D, 5F e 5H), possivelmente devido à grande variação entre os tratamentos quanto ao 

crescimento radicular, sendo que esta pode ser explicada pela forma de condução do experimento, com limitação 

do crescimento das raízes em detrimento do volume definido do vaso (Markesteijn e Poorter 2009).  

Apesar de o ajuste ser relativamente baixo, percebe-se pela Fig. 5B que o CRMV apresenta 

comportamento linear decrescente à medida que a disponibilidade de água no vaso é aumentada, confirmando uma 

das estratégias dos vegetais quando estão sob condição de déficit hídrico no solo, isto é, maior investimento em 

raiz com acúmulo de reservas armazenadas nestes tecidos e menor investimento em parte aérea (Fig. 5A e 5B). 

Pelos ajustes realizados, observa-se nas Fig. 5C e 5D, respectivamente, que o crescimento máximo de 

parte aérea estimado para o θC1eθC2foi de aproximadamente 0,0686 m e 0,0711 m e que o comprimento radicular 

por massa vegetal estimado para θC1eθC2foi de aproximadamente 714,921 m Kg-1 de MS e 687,887 m Kg-1 de MS, 

após 120 dias da diferenciação das condições hídricas, ou 270º DAE.  

Ao avaliar as Fig. 5E, 5F, 5G e 5H, percebe-se o comportamento antagônico entre a APA e o CRMV 

quanto à transpiração obtida por ambas as metodologias (EN e ETRN), ou seja, para os maiores fluxos 

transpiratórios tem-se maiores valores de APA e menores valores de CRMV, confirmando a hipótese 4 deste 

trabalho. Quando são comparados os ajustes das duas metodologias, seja para APA ou para CRMV, constata-se 

maiores valores de R2 para a segunda metodologia (ETRN), indicando a maior acurácia desta em relação à primeira 

(Fig. 5G e 5H).   

Esta análise comprova a relação positiva entre o processo de transpiração (E) e a condutância estomática 

foliar (C) (Tabela 2), onde a abertura dos estômatos favorece o transporte de água via xilema da planta para a 

atmosfera e consequentemente favorece as trocas gasosas e maior ganho de carbono investido em crescimento 

aéreo do próprio vegetal. O CRMV torna-se maior em baixas taxas transpiratórias devido à falta de água disponível 

no solo e, como consequência, um maior investimento em raízes por massa seca total da planta é realizado na 

tentativa de absorver água. 
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Figura 5 Altura de parte aérea (m) e crescimento radicular por massa vegetal (m Kg-1 de MS) em função da condição hídrica 

(%) (A e B), do conteúdo médio de água no solo (θ) em cm3 cm-3 (C e D), da taxa de transpiração normalizada (EN) em mmol 

m-2 s-1 (E e F) e da taxa de evapotranspiração normalizada (ETRN) (G e H), obtidos após o 120º dia da diferenciação das 

condições hídricas. θC1 e θC2: conteúdo crítico de água no solo para a metodologia 1 e 2, respectivamente (*): p-valor<0,01.  
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Discussão 
 

Fotossíntese 

 

Observa-se que os parâmetros foliares podem ser importantes para compreender o comportamento 

fisiológico desta espécie de Cerrado quanto ao seu crescimento radicular e aéreo, sendo que ambos decrescem, 

respectivamente quando a temperatura foliar e a taxa respiratória aumentam com o excesso de luz, fato este que 

pode explicar as correlações negativas entre CR e Tleaf e AP e CO2out (Tabela 1) e entre C e Tleaf (Tabela 2). 

As taxas de assimilação máxima de carbono são reduzidas significativamente devido à diminuição da condutância 

estomática que pode ser afetada pelo aumento da exposição direta ao sol de algumas espécies arbóreas jovens e 

consequentemente pelo aumento da temperatura foliar (Franck e Vaast 2009).  

A irradiância é um dos principais fatores ambientais necessários para o crescimento e produção primária 

das plantas (Rodríguez-Calcerrada et al. 2008). Segundo Gonçalves et al. (2012) plantas expostas a pleno sol quase 

sempre exibem maiores fluxos transpiratórios e desenvolvem maiores e eficientes sistemas radiculares; por isso, 

elas necessitam de sistemas vasculares preponderantes que irão favorecer o crescimento radial. Assim como no 

trabalho realizado por Wang et al. (2016), a E obteve correlação positiva com a PAR e a Tair, demonstrando a 

influência da temperatura do ambiente e da radiação solar no aumento da atividade transpiratória dos vegetais. 

Nota-se que não houve correlação linear entre a Pn e a PAR (Tabela 2), diferente do observado em outros 

estudos com outras espécies arbóreas (Gonçalves et al. 2012; Wang et al. 2016). Este resultado demonstrou que 

não houve diferença significativa entre as taxas fotossintéticas e a irradiância para a espécie E. dysenterica DC., 

independentemente da época e da condição hídrica analisada. Este fato pode ser intrínseco ao gênero Eugenia que 

apresenta adaptações anatômicas como a presença de estômatos na face abaxial e cutícula espessa na face adaxial 

(Esposito-Polesi et al. 2011; Gomes et al. 2009), com finalidade de reduzir a taxa transpiratória e proteger do calor. 

Quanto à C houve correlação negativa com a variável PAR (Tabela 2); no entanto que outros autores 

encontraram correlação positiva entre as duas variáveis (Casaroli e Van Lier 2015; Gonçalves et al. 2012; Wang 

et al. 2016). Plantas tolerantes à alta luminosidade desenvolvem mecanismos para não inviabilizar o funciona-

mento celular desta forma preservam as propriedades físico-químicas e a organização funcional das membranas 

dos tilacóides (Quiles e Lopes 2004). 

Ao analisar a Tabela 2, nota-se a correlação positiva entre o processo de transpiração (E) e a condutância 

estomática foliar (C), sendo que o efeito da deficiência hídrica causa redução na condutância estomática e 

consequentemente nas taxas de transpiração, devido ao fechamento estomático e a queda do potencial hídrico 

foliar (Oliveira et al. 2002). As correlações negativas entre E e DPV e C e DPV observadas na Tabela 2 sugerem 

que o fechamento parcial dos estômatos, em E. dysenterica DC., em resposta ao aumento do DPV e da temperatura, 

é uma adaptação evolutiva para conservar água, principalmente em regiões onde há alta demanda atmosférica (El-

Sharkawy 2004; Syvertsen e Lloyd 1994; Oliveira et al. 2002). 

 

Produção de clorofila 

 

A pigmentação foliar pode estar diretamente relacionada com o estresse fisiológico, havendo incremento 

na concentração de carotenoides em situações de déficit hídrico e redução de clorofila durante a senescência foliar 

(Hernandez-Clemente et al. 2014; Larcher 2006). Um estudo realizado com estresse salino em mudas de 

pitangueira, Eugenia Uniflora L., revelou uma diminuição dos pigmentos fotossintéticos quando o estresse ocorreu 
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em curto prazo; todavia, em longo prazo gerou aumento dos mesmos (Marques et al. 2011). Além disso, muito do 

nitrogênio foliar é incorporado à molécula de clorofila, de forma que sua quantificação pode estar correlacionada 

com o estado nutricional da planta (Conforto et al. 2014; Zarco-Tejada et al. 2016).  

Estudos realizados com pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) indicaram que a monitoração com leituras 

feitas por clorofilômetro pode ser um meio complementar, rápido e de baixo custo para se estimar importantes 

eventos fisiológicos nesta espécie (Tucci et al. 2011). Assim sendo, a comparação entre dados fica restrita àqueles 

obtidos com uso de equipamento similar para a mesma espécie, visto que Brito et al. (2011) recomendaram que as 

equações empregadas, apesar do modelo de ajuste às vezes ser o mesmo, sejam específicas para cada espécie e 

equipamento.  

 

Transpiração 

 

Constatou-se pela Figura 3 que o déficit hídrico afetou o processo de crescimento primário das plantas de 

cagaiteira e consequentemente diminuiu todas as taxas transpiratórias registradas durante o período experimental. 

A planta com deficiência hídrica utiliza o controle do fechamento estomático para aumentar a eficiência do uso da 

água do solo, um artifício para controlar a desidratação à medida que o déficit de pressão de vapor e a temperatura 

do ar aumentam ao longo do dia (El-Sharkawy 2004; Medina et al. 1999). Entretanto, deve-se considerar que o 

volume limitado dos vasos também decresce a transpiração (Ray e Sinclair, 1998) como resultado da redução da 

área foliar e impedimento do acúmulo de biomassa radicular.  

Percebeu-se que o déficit hídrico mais severo no solo dos vasos provocou resultado desfavorável ao 

crescimento médio em altura de E. dysenterica DC., nos dois últimos meses de avaliação, confirmando a sua 

dependência hídrica, apesar de ser considerada uma espécie resistente à seca (Franco et al. 2005). Isto ocorreu, 

para maior ganho médio em altura de parte aérea. Em contrapartida, as plantas sem deficiência hídrica tiveram 

maior crescimento médio em altura no período do 60º ao 120º dia do experimento (Fig. 3A). Tal fato se deu em 

razão da maior captação de CO2 pelos estômatos que permaneceram abertos por mais tempo, o que está de acordo 

com os resultados de trabalhos realizados com outras culturas (El-Sharkawy 2007; Lago et al. 2011; Pinheiro et 

al. 2014; Silva et al. 2004). 

A eficiência do uso da água pelas plantas de E. dysenterica DC., estimada pelo coeficiente de transpiração, 

aumentou à medida que uma quantidade maior de água era fornecida em cada condição hídrica (Fig. 3D). Estes 

resultados indicam que E. dysenterica DC., requer uma grande disponibilidade de água no solo para converter em 

1 g de massa seca total (Pinheiro et al. 2014; Silva et al. 2004), quando submetida ao tratamento controle. 

 

Umidade crítica 

 

Pelos resultados obtidos percebe-se que E. dysenterica DC., tem como limite crítico de água no solo um 

valor acima do conteúdo de água no PMP (Fig. 4A e 4B), o que demonstra que, independentemente da resistência 

hídrica de determinada espécie vegetal, o limite inferior de água disponível no solo é muito restritivo 

fisiologicamente (Larcher 2006; Taiz e Zeiger 2013).  

O conceito de umidade crítica foi adotado para descrever o efeito do teor de água no solo na produtividade 

de determinada cultura e nos processos fisiológicos como a fotossíntese e o crescimento vegetal (Casaroli e Van 

Lier 2015; Van Lier 2010, Wang et al. 2016). Neste estudo, a transpiração começou a decrescer em torno de 

54,43% e 58,14% da CP, considerando o θC1 eθC2, respectivamente. Portanto a manutenção do conteúdo de água 
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no solo acima de 58,14% da CP, valor referente a maior umidade crítica obtida (Fig. 4B), irá resultar em aumento 

de crescimento e, consequentemente, de produtividade das plantas jovens de E. dysenterica DC., além de 

economizar água durante a fase inicial de crescimento.  

Observa-se neste estudo e em outros de diferentes autores que variáveis fitotécnicas como altura de parte 

aérea geralmente correlacionam com transpiração (Novák e Havrila 2006; Pinheiro et al. 2014; Wu et al. 2011). 

Os resultados apresentados na Fig. 5C, comprovam que abaixo da umidade crítica, com o decréscimo linear do 

conteúdo de água, a planta sofre com queda de produtividade, expressa em menor crescimento de parte aérea (Fig. 

5E e 5G).  

Experimentos para avaliar a resposta das plantas à disponibilidade de água no solo têm sido conduzidos 

em potes, colunas de solo ou parcelas experimentais em campos. Em vista disso, diferentes condições radiculares 

são criadas, incluindo a temperatura do solo e a eficiência dos nutrientes, as quais podem provocar efeitos 

significativos na fisiologia vegetal. Vários estudos em potes ou vasos, mesmo em condições de temperatura, água 

no solo e nutrientes similares às condições de campo, como é o caso deste estudo (Fig. 5B, 5D, 5F e 5H), têm 

demonstrado que o volume limitado do solo diminui a área foliar, o crescimento de ramos e biomassa radicular 

(Hurley e Rowarth, 1999; Markesteijn e Poorter 2009) ou a fotossíntese (Casaroli e Van Lier 2015; De Almeida 

et al. 2016; Ronchi et al. 2006).   

Através do resultado obtido da ETRN pela segunda metodologia (Fig. 4B, 5G e 5H) e dos valores 

encontrados do fator “p”, cabe ressaltar a alta resistência desta espécie à baixa disponibilidade de água no solo, 

mesmo tratando-se de plantas jovens cultivadas em um experimento em vaso. Além disso, deve ser considerado 

que o nível de déficit hídrico precisa estar no ponto de inflexão do modelo logístico adotado, ou seja, em um 

conteúdo de água no solo muito baixo, característico de épocas de veranico e de estação seca e indicador de redução 

significativa da transpiração, para que o crescimento de parte aérea de plantas jovens de E. dysenterica DC. seja 

prejudicado. 

 

Conclusão 
 

As plantas de cagaiteira responderam fisiologicamente ao aumento do déficit hídrico no solo, sendo que 

quanto mais severo, mais afeta o crescimento de parte aérea; aumenta as características funcionais da raiz e reduz 

os pigmentos fotossintéticos. O fluxo transpiratório das plantas de cagaiteira diminui em consequência da menor 

condutância estomática e deixa de ser potencial no limite crítico de água no solo, obtido pelo modelo logístico 

aplicado e situado ligeiramente acima do PMP. Apesar de serem comprovadamente resistentes à seca, as plantas 

jovens de E. dysenterica DC., podem ter o crescimento de parte aérea afetado em épocas com baixa disponibilidade 

hídrica no solo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O potencial de utilização da cagaiteira é grande em função do papel agronômico, 

ecológico e ambiental que desempenha no Cerrado, e a comercialização dos seus frutos, com 

ótimas características organolépticas, merece maior destaque na indústria alimentícia. 

Entretanto, esta espécie ainda é pouco difundida e sua exploração comercial é quase inexistente 

estando restrita a populações da sua região de sua ocorrência. Sabe-se, porém, que para 

desenvolver o cultivo da cagaiteira, são necessários estudos sobre caracterização 

morfofisiológica de plantas jovens e o comportamento destas em condições de baixa 

disponibilidade de água no solo; já que esta espécie é endêmica de um bioma caracterizado por 

período prolongado de estiagem durante a estação seca de outono/inverno. 

Os resultados apresentados neste trabalho evidenciaram que é possível a obtenção, via 

semente, de plantas de cagaiteira cultivadas sob baixa disponibilidade de água no solo, não 

limitando o conteúdo de água para valores inferiores a 59% da capacidade de campo. Tais 

resultados servirão como base para novos trabalhos nesta área, com objetivo de estabelecer 

plantas desta espécie no campo. Mesmo sendo adaptada ao ambiente do Cerrado e considerada 

“resistente à seca”, esta espécie não tolerou os níveis de água no solo próximos ao ponto de 

murcha permanente, considerando os estados fenológicos avaliados.  

O desenvolvimento do cultivo de E. dysenterica DC., que é uma frutífera nativa do 

Brasil, servirá como fonte de renda alternativa aos pequenos agricultores locais. Contudo, mais 

trabalhos precisam ser realizados, principalmente sobre a produção de mudas com adequada 

nutrição e tratos fitotécnicos, e também sobre a avaliação de mudas recém transplantadas no 

campo, quanto à sua resistência à seca. 

 

 

 

 

 


