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Introdução

A acerola (Malpighia emarginata DC) possui tanto 
valor econômico, quanto nutricional. Há uma grande 
aceitação de seu fruto no exterior, eles são exportados 
tanto in natura como produtos processados.

De fácil cultivo a espécie desenvolve-se bem em 
regiões tropicais, sendo o Brasil o maior produtor, 
consumidor e exportador de acerola no mundo [1]. A 
Região Nordeste, por apresentar condições de solo e 
clima, onde a cultura melhor se adapta [2]. Desse 
modo, torna-se fonte de renda para agricultura familiar 
existente na região. Mas em períodos secos as plantas 
ficam submetidas a um elevado estresse ambiental.

E segundo Nogueira [3] o teor de vitamina C e
outras características atribuídas à qualidade da acerola, 
tais como coloração, peso e tamanho dos frutos, teor de 
sólidos solúveis e pH do suco, além de serem afetadas 
pela desuniformidade genética dos pomares, sofrem 
influência de vários outros fatores, como precipitações 
pluviais, temperatura, altitude, adubação, irrigação e a 
ocorrência de pragas e doenças. 

Entre os vários fatores limitantes da produção 
vegetal, o déficit hídrico ocupa posição de destaque, 
pois além de afetar as relações hídricas nas plantas, 
alterando seu metabolismo, fenômeno este que ocorre 
em grandes extensões de áreas cultiváveis [4].

O grau de deficiência hídrica de uma planta é 
avaliado por meio de variáveis relacionadas às folhas, 
como o conteúdo relativo de água e o potencial hídrico 
foliar, sendo esse último o mais utilizado em estudos 
fisiológicos [5]. O teor relativo de água (TRA) é um 
dos indicadores das relações hídricas da planta, 
correspondente à quantidade de água presente no 
tecido, num determinado instante, comparando com a 
máxima que ele poderá reter [6]. O potencial hídrico 
foliar (Ψwf), por sua vez, indica o estado de energia da 
água nas plantas.

Dessa forma, caracterizar o efeito do déficit de água nas 
plantas torna-se cada vez mais necessário para indicar 
genótipos mais tolerantes e com potencial produtivo para as 
regiões afetadas com esse estresse abiótico. Assim, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de 
água na folha e o teor relativo de água em mudas de 
aceroleiras submetidas à deficiência hídrica. 

Material e métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do 
Laboratório de Fisiologia Vegetal, Departamento de 
Biologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE). O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com quatro tratamentos hídricos, 100% da 
Capacidade de Pote (CP), 75%CP, 50%CP e 25%CP e 
cinco repetições para cada tratamento. 

A CP foi adotada como o conteúdo de água retida pelo 
solo após sofrer saturação e conseqüente ação da 
gravidade, até o cessamento da drenagem [7]. A 
manutenção dos tratamentos hídricos foi possível através 
da pesagem diária dos vasos e a reposição do volume da 
água evapotranspirada, utilizando-se uma balança de 
precisão marca Filizola com capacidade para 15 kg.

A unidade experimental constituiu-se de um vaso de 
polietileno com 5kg de solo contendo uma muda de 
aceroleira. As mudas com aproximadamente cinco meses 
de idade foram propagadas assexuadamente pelo método da 
estaquia. Os vasos foram mantidos na CP durante 15 dias 
após o transplantio, quando foi realizada então a 
diferenciação dos tratamentos hídricos. Aos 35 dias após a 
diferenciação foram realizadas as avaliações do potencial 
da água na folha (Ψwf) e do teor relativo de água (TRA).

O Ψwf foi determinado utilizando-se a câmara de pressão 
de Scholander [8], modelo 3035 da “Soil Moisture 
Equipement Corp”, Santa Bárbara, Califórnia (EUA). Para 
essas avaliações foram utilizadas as folhas do terço 
superior das plantas. As mesmas foram envoltas em filme 



de PVC depois de destacadas, para evitar desidratação 
e postas em caixa de isopor com gelo.

O TRA foi determinado nas mesmas folhas utilizadas 
para a avaliação do potencial hídrico. Utilizaram-se
seis discos de matéria fresca (desprezando-se as 
nervuras), os quais foram imediatamente pesados para 
obtenção do peso da matéria fresca (PF). Em seguida, 
os mesmos foram acondicionados em placas de Petri, 
com papel filtro, contendo 5mL de água deionizada. As 
placas foram deixadas em geladeira por um período de 
24h. Após este período, os discos foram novamente 
pesados para obtenção do peso da matéria túrgida (PT). 
Finalmente, os discos foram levados à estufa de 
circulação forçada de ar a 70ºC, até atingirem peso 
constante, obtendo-se assim o peso da matéria seca 
(PS). De acordo com Cairo [6] o TRA foi calculado 
conforme a fórmula: TRA = (PF – PS) / (PT – PS) x 
100.

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

Resultados e Discussão

Quanto ao Ψwf não foram observadas diferenças 
entre os tratamentos na avaliação realizada no período 
antemanhã (4h), porém na avaliação feita às 12h a 
redução de água no solo foi fator de diferenciação 
estatística entre os tratamentos aplicados, dessa forma 
observaram-se reduções para essa variável de 45% na 
comparação entre o tratamento 100%CP e 25%CP, as 
médias observadas nesses tratamentos foram de -
1,93MPa e -3,51MPa, respectivamente.

O déficit hídrico geralmente provoca reduções no 
Ψwf das plantas, principalmente nos horários de maior 
demanda evaporativa, comportamento este verificado
por Nogueira[4] trabalhando também com aceroleiras 
sob dois tratamentos hídricos (irrigado e não-irrigado) 
e com duas formas de propagação, onde a mesma 
encontrou valores de -4,3MPa e -1,8MPa aos 10 dias 
de estresse para as plantas estressadas propagadas de 
forma sexuada e assexuada, respectivamente. Observou 
também que aos 20 dias de estresse as plantas 
propagadas assexuadamente reduziram seu Ψwf de -
1,8MPa para -4,5MPa.

No TRA, observaram-se reduções significativas 
entre os tratamentos com maiores suprimentos hídricos 
em relação àqueles que estavam sob restrições hídricas 
nos dois horários de observação. Para a avaliação feita 
às 4h as diferenças foram verificadas entre o tratamento 
75%CP e 25%CP, pois o tratamento 100%CP não 
diferiu do tratamento 75%CP assim como não diferiu 
dos tratamentos 50%CP e 25%CP, dessa forma, a 
redução encontrada foi de 15,64%. Para a avaliação das 
12h, o tratamento 25%CP apresentou menor média, 
diferindo este tratamento dos demais. A redução 
encontrada nesse horário foi de 32,6%. Nogueira[4], 
encontrou no final do período experimental valores de 
TRA abaixo de 50% para as aceroleiras estressadas, a 
autora conclui que as plantas não tolerariam uma maior 
desidratação, pois, algumas delas, principalmente as 

oriundas de sementes, já demonstravam sinais de murcha 
severa, embora tenham se recuperado poucas horas após a 
re-irrigação. Segundo Begg e Turner [9], a manutenção da 
turgescência durante alterações na disponibilidade de água 
para as plantas, pode garantir a sobrevivência das mesmas, 
mediante a continuidade dos processos metabólicos.

Alguns fatores podem levar à redução do potencial 
hídrico foliar. Um deles é a perda de turgescência, 
decorrente da perda de água por transpiração, ocorrendo 
também uma diminuição nos valores do TRA. Assim, 
sugere-se que mudas de aceroleiras não reduzem de forma 
drástica seus valores de Ψwf e TRA quando cultivadas em 
níveis de até 50%CP. 

Agradecimentos

A UFRPE pela infra-estrutura e a Estação Experimental 
do IPA em Itapirema pela produção das mudas.

Referências
[1] CARVALHO, R.A. Análise econômica da produção de acerola no 

município de Tomé-Açú, Pará. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 
2000. 21p. (Documento, 49)

[2] PAIVA, J.R.; ALVES, R.E.; BARROS, L.M. Melhoramento genético 
da aceroleira (Malpighia emarginata D.C.) na Embrapa 
Agroindústria Tropical. In: RECURSOS GENÉTICOS E 
MELHORAMENTO DE PLANTAS PARA O NORDESTE
BRASILEIRO. Petrolina: Embrapa Semi-Árido/ Brasília: Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia, 1999. Disponível em: 
<http://www.cpatsa.embrapa.br> Acesso em: 12/07/2009

[3] NOGUEIRA, R.J.M.C.; MORAES, J.A.P.V.; BURITY, H.A. et al. 
Efeito do estádio de maturação dos frutos nas características físico-
químicas de acerola. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, 
v.37, n.4, p.463-470, 2002.

[4] NOGUEIRA, R.J.M.C. ; MORAES, J. A. P. V. ; BURITY, H. A. ; 
BEZERRA NETO, Egídio . Alterações na resistência à difusão de 
vapor das folhas e relações hídricas em aceroleiras submetidas a 
déficit de água. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, Lavras-
MG, v. 13, n. 1, p. 75-87, 2001.

[5] ANGELOCCI, L. R. 2002. Água na planta e trocas 
gasosas/energéticas com a atmosfera: Introdução ao tratamento 
biofísico. Piracicaba, 272p.

[6] CAIRO, P.A.R. 1995. Curso básico de relações hídricas de plantas. 
Vitória da Conquista: UESB, 32p.

[7] SOUZA, C. C.; OLIVEIRA, F. A.; SILVA, I. F.; AMORIM Neto, M. 
S. 2000. Avaliação de métodos de determinação de água disponível e 
manejo da irrigação em terra roxa sob cultivo de algodoeiro herbáceo. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.4, n.3, 
p.338-342.

[8] SCHOLANDER, P.F.; HAMMEL, H.T.; HEMINGSEN, E.A.; 
BRADSTREET, E.D. 1964. Hydrostatic pressure and osmotic 
potentials in leaves of mangroves and some other plants. Proceedings 
of National Academy of Science, New York, v.51, p.119-125.

[9] BEGG, J.E.; & TURNER, N.C. Crop water deficits. Advance in 
Agronomy, New York, 28:161-217, 1976.



Figura 1. Gráficos do Potencial Hídrico Foliar (wf) (Fig.1A) e Teor Relativo de Água (TRA) (Fig.B), em mudas de acerola de 
cultivadas em casa de vegetação sob diferentes níveis de água no solo. Letras iguais, minúsculas entre os tratamentos 
dentro de cada horário e maiúsculas entre horários para cada tratamento, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).
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