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Introdução
A Região Nordeste destaca-se na produção de frutas 

tropicais devido às ótimas condições climáticas, 
principalmente com relação à temperatura, 
luminosidade e umidade relativa. Estes fatores, aliados 
à diversidade de frutas tropicais com potencial para 
produção, têm favorecido o surgimento de pólos 
frutícolas na região.

O déficit hídrico é uma das maiores limitações 
verificadas nas regiões semi-áridas, assim sendo, a água 
por agir ativamente como reagente em várias reações 
metabólicas, na sua ausência todos os aspectos do 
crescimento e desenvolvimento dos vegetais são 
afetados, principalmente em extensão que é o primeiro
afetado[1].

Dada à importância alimentar da cultura e da busca 
de genótipos adaptados a baixa disponibilidade hídrica 
no solo, objetivou-se caracterizar fisiologicamente 
quanto aos aspectos de crescimento dois acessos de 
aceroleira submetidos à deficiência hídrica.

Material e métodos
A. Experimento I - Caracterização de dois acessos do 
Banco Ativo de Germoplasma de aceroleira da 
UFRPE (BAG-UFRPE) quanto ao enraizamento, sem 
a utilização de indutores de crescimento.

O experimento foi conduzido no Departamento de 
Agronomia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). Foram coletados ramos de dois 
acessos (13-CPA e 14-CPA) do BAG de aceroleira, 
situado na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do 
Carpina (EECAC). 

As estacas semilenhosas foram feitas entre o 2o e o 
10o nó, com três nós, dois internódios e dois pares de 
folhas, as mesmas foram plantadas em canteiros, com 
1/3 do seu comprimento submerso no substrato 
composto de areia lavada+carvão vegetal 
triturado+cama de galinha, na proporção 10:1:1 v/v/v. 
O canteiro foi coberto com plástico transparente 
formando uma câmara úmida.

O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado com dois genótipos e cinco parcelas 
experimentais para cada genótipo, sendo cada parcela 
composta por 50 estacas. Aos 60 dias foram observadas as 
porcentagens de enraizamento (PE), formação de calo 
(PFC), de estacas vivas (PEV) mortalidade (PM) das 
estacas e o comprimento da raiz (CR). 
B. Experimento II - Caracterização fisiológica de dois 
acessos de aceroleira (Malpighia emarginata DC) 
submetidas ao déficit hídrico.

Esta etapa da pesquisa foi conduzida em casa de 
vegetação do Laboratório de Fisiologia Vegetal do 
Departamento de Biologia da UFRPE. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em 
arranjo fatorial 2x4 correspondendo a dois acessos de 
aceroleira, submetidos a quatro tratamentos hídricos; 
controle, estresse semi-moderado, estresse moderado e 
estresse severo, regados a 100% da capacidade de pote
(CP), 75%CP, 50%CP e 25%CP respectivamente, com 
cinco repetições para cada tratamento. 

A CP foi determinada segundo o método proposto por 
Souza[2]. A manutenção dos tratamentos hídricos foi feita 
através da pesagem diária dos vasos e a reposição do 
volume da água evapotranspirada.

As mudas foram transferidas para os vasos contendo 8 
kg solo, coletados a uma profundidade de 0-20 cm, 
procedente da EECAC. Após 30 dias do transplantio foi
iniciada a diferenciação dos tratamentos.

O crescimento foi avaliado durante todo o período 
experimental, onde semanalmente foi mensurada a altura da 
planta e o diâmetro do caule.

Ao final do período experimental as plantas foram 
coletadas e separadas em folhas, caule e raiz. A área foliar
(AF) foi determinada segundo a metodologia descrita por 
Mielke[3]. Também foi determinada a quantidade de 
matéria seca, após secagem em estufa (65oC). A partir dos 
valores dos pesos da matéria seca, bem como da área foliar, 
foram calculadas a alocação de biomassa nas folhas (ABF), 
caules (ABC) e raízes (ABR) e a razão de área foliar (RAF) 
segundo Benincasa[4].



O teor de clorofila total foi estimado através do 
clorofilômetro SPAD-502 (Minolta, Japão), fazendo-se 
15 leituras em cada planta após 30, 60 e 90 dias do 
início dos tratamentos hídricos. Paralelamente foram 
determinados bioquimicamente os teores de clorofila a, 
b e carotenóides, segundo metodologia descrita por 
Lichtenthaler & Welburn[5].

Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas entre si pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% probabilidade. 

Resultados e Discussão
A. Experimento I

Para as variáveis PE, PFC, PEV, PM e CR foram 
encontrados valores de 70,8%, 8,8%, 15,2%, 5,2% e
13,38cm; 78,4%, 8%, 10% 3,6% e 13,4cm para os 
acessos 13-CPA e 14-CPA, respectivamente.

Musser[7] trabalhando nas mesmas condições obteve 
15,13% e 32,31% de enraizamento, 57,98% e 27,69% 
de mortalidade para os acessos 13-CPA e 14-CPA 
respectivamente, essa diferença encontrada 
provavelmente está relacionada com o período 
experimental utilizado pela a autora de apenas 45 dias 
diferentemente ao desta pesquisa que foi de 60 dias.
Scarpare Filho[6] afirma que os fatores que podem 
influenciar na propagação por estaquia são: o tipo de 
estaca, idade da matriz e época da coleta do material.
B. Experimento II

O prolongamento do déficit de água reduziu 
significativamente as variáveis diâmetro do caule e 
altura da planta nos dois acessos estudados, dessa 
forma verificou-se reduções no final do período 
experimental na ordem de 33,8% e 21% para o acesso 
13-CPA e de 25% e 23% para o acesso 14-CPA, 
respectivamente comparando o estresse severo em 
relação ao controle. Os resultados de maneira geral 
diferem em parte dos encontrados por Oliveira[8]
trabalhando também com acerola, onde a mesma 
verificou que para a altura da planta a redução de água 
no solo não foi fator de diferenciação estatística entre 
os regimes hídricos aplicados.

A produção de matéria seca foi afetada nos dois 
acessos para quase todos os órgãos da planta. A 
exceção está na matéria seca das raízes, a qual foi 
afetada significativamente apenas no acesso 13-CPA, 
sofrendo redução de 54%, enquanto para o acesso 14-
CPA as plantas mais estressadas não diferiram das 
plantas cultivadas com maiores níveis de água no solo.

Na alocação de biomassa seca, observaram-se 
comportamentos semelhantes em parte nos dois acessos 
estudados, visto que, os mesmos alocaram mais 
fotossintatos na parte área em todos os tratamentos. No 
entanto, nas raízes constatou-se que o déficit de água 
provoca uma queda na alocação dos fotossintatos nos 
tratamentos mais estressados para o acesso 13-CPA
(Figura 1A). Comportamento este não observado no
14-CPA (Figura 1B), o qual apresenta um maior 
acúmulo na parte subterrânea à medida que diminui o 
nível de água no solo.

Na AF houve reduções significativas devido à imposição 
do estresse severo para os dois acessos estudados, sendo 
esta redução no acesso 14-CPA de 57,4%, enquanto no 13-
CPA de apenas 37,9%.

Na RAF não foram notadas diferenças significativas 
entre os tratamentos para nenhum dos acessos avaliados e 
de forma semelhante não foram detectadas diferenças entre 
os acessos. Dessa forma as plantas do 13-CPA e 14-CPA 
utilizaram em média 0,33dm2 e 0,31 dm2, respectivamente. 
Os resultados aqui encontrados diferem dos de Oliveira[8], 
onde se verificou um decréscimo da RAF em mudas de 
aceroleira sob dois regimes hídricos. A autora associa esta 
redução com o aumento na matéria seca das raízes, que 
segundo ela contribuiu para o aumento da matéria seca 
total, uma vez que não foram observadas diferenças na área 
foliar.

De forma generalizada, avaliando os teores de clorofila 
a, b, total e carotenóides, verificou-se que o prolongamento 
do estresse aplicado provocou reduções acentuadas nos 
tratamentos mais severos (moderado e estresse severo), 
embora também tenha sido observado em todas estas 
variáveis que ao passar do tempo às plantas mais 
estressadas tentavam se “igualar” as plantas dos 
tratamentos com os maiores suprimentos hídricos.

Os resultados encontrados evidenciam que níveis de 
água no solo de até 50% da CP não restringem o 
crescimento vegetativo dos dois acessos de aceroleira 
estudados em condições de casa de vegetação, no entanto,
verifica-se um maior grau de tolerância ao déficit de água 
no acesso 14-CPA.
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Figura 1: Alocação de Biomassa Seca nas Folhas (ABF), Caules (ABC) e Raízes (ABR) em aceroleira submetidas a quatro regimes 
hídricos cultivadas em casa de vegetação. Fig1A: acesso 13-CPA; Fig1B: acesso 14-CPA. Letras iguais e minúsculas entre os 
tratamentos não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey com P<0,05.

Figura 2: Área foliar em cm2 em dois acessos de aceroleira (13-CPA e 14-CPA) cultivados sob quatro regimes hídricos em casa de 
vegetação. Letras minúsculas e iguais entre os tratamentos para um mesmo acesso, assim como letras maiúsculas e iguais em cada 
tratamento entre os acessos não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey com P<0,05.

Tabela 1: Razão de Área Foliar em dm2/g MS para dois acessos de aceroleira (13-CPA  e 14-CPA) submetidos a quatro regimes 
hídricos cultivados em casa de vegetação. 

Letras minúsculas e iguais entre os tratamentos para um mesmo acesso, assim como letras maiúsculas e iguais em cada tratamento 
entre os acessos não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey com P<0,05.

RAF (dm2 . g MS-1)
Regimes 
Hídricos 13-CPA 14-CPA

100%CP 0,29aA ± 0,04 0,36aA ± 0,09

75%CP 0,38aA ± 0,05 0,33aA ± 0,05

50%CP 0,33aA ± 0,05 0,28aA ± 0,05

25%CP 0,34aA ± 0,09 0,27aA ± 0,04
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