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Introdução

A Fisiologia Vegetal é um ramo da Botânica que
estuda as funções vitais dos vegetais. É uma disciplina 
dos cursos que estão relacionados diretamente com a 
sua área, tais como: biologia, engenharia florestal, 
agronomia, entre outros. 

Nesta disciplina estudam-se vários processos e temas 
fundamentais das plantas como fotossíntese, relações 
hídricas, germinação de sementes, respiração e etc., 
onde a teoria pode ser apresentada de forma prática 
para os alunos compreenderem melhor os assuntos 
abordados em sala de aula.

As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento 
de conceitos científicos e permitir que o aluno amplie 
sua reflexão sobre os fenômenos que acontecem com as 
plantas que encontram a sua volta.

As plantas em condições naturais estão expostas a 
estresse ambientais [1] e estas desenvolvem 
mecanismos de defesa para não afetar o seu 
desenvolvimento. Um dos mecanismos consiste na 
redução da perda da água através da transpiração [2], 
pois cerca de 98% de toda a água absorvida pela planta 
é perdida em forma de vapor [3], outra estratégia está 
na resistência difusiva que mede o comportamento dos 
estômatos em resposta à perda de vapor d'água [4].

Os estômatos podem ser encontrados nas plantas nas 
duas superfícies da folha (abaxial e adaxial) sendo 
então chamadas de anfiestomáticas ou apresentar 
apenas na superfície abaxial recebendo o nome de 
plantas hipoestomáticas.

A ocorrência de anfiestomatia não está ligada
diretamente ao tipo de planta, se anual ou perene, se 
herbácea ou árvore, por que os estômatos adaxiais 
estão presentes em espécies representantes de cada 
tipo, especialmente em ambientes áridos, o que sugere 
que anfiestomatia não se correlaciona com 
disponibilidade hídrica [4].

A taxa de transpiração nas folhas, em condições normais, 
é determinada especialmente pela radiação e pela 
condutância estomática. Para diminuir a taxa de 
transpiração durante as horas mais quentes do dia, a 
estratégia mais utilizada pelas plantas é o fechamento dos 
estômatos, o qual é indicado através de altas resistências 
difusivas, porém este mecanismo impede a entrada de CO2

que prejudica a atividade fotossintética e ocasiona 
consequentemente uma redução no seu crescimento [5]. 

Diante do exposto o trabalho teve como objetivo 
comparar o comportamento estomático ao longo de um dia 
em plantas anfiestomáticas e hipoestomáticas na fase inicial 
do desenvolvimento.

Material e métodos

A aula prática foi realizada na casa de vegetação do 
Laboratório de Fisiologia Vegetal, Departamento de 
Biologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(LFV/UFRPE) em junho de 2009, com um grupo de alunos 
do curso de Licenciatura em Biologia, tendo a professora
Rejane Mansur como regente da disciplina. 

Foram utilizadas mudas de cana-de-açúcar
(anfiestomática) da variedade RB72454, propagadas 
assexuadamente, e depois transferidas para vasos de 
polietileno contendo 10 kg de solo procedente da Estação 
Experimental de Cana-de-açúcar do Carpina (EECAC) e
mudas de pitombeiras (hipoestomáticas) procedentes da 
Estação Experimental de Itapirema (IPA/PE), estando as 
mesmas em vasos com capacidade para 5 kg, contendo solo 
do IPA/PE.

Foi realizado um curso diário da troca de vapor d’água 
ao longo de um dia em intervalos de duas horas (8h, 10h, 
12h, 14h e 16h).

Foi mensurada a transpiração (E) e a resistência difusiva 
(Rs) com o porômetro de equilíbrio dinâmico, modelo LI-
1600 da LICOR, em folhas completamente expandidas, 
localizadas no terço médio superior das plantas de 



pitombeira, e, para a cana-de-açúcar foi utilizada a 
folha +1. A medida foi realizada nas duas superfícies 
da folha (abaxial e adaxial) para a cana-de-açúcar, e 
para a pitombeira apenas na superfície abaxial.

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

Resultados

Em termos absolutos a pitombeira apresentou média 
diária de transpiração de 1,829 mmol.m2.s-2, enquanto 
que a cana-de-açúcar apresentou 5,578 mmol.m2.s-2 no 
lado abaxial.

Foi observado que tanto na planta hipoestomática 
(pitombeira), como na anfiestomática (cana-de-açúcar) 
os maiores valores de E ocorreram às 12h (5,381
mmol.m2.s-2 e 6,62 mmol.m2.s-2 respectivamente).
Porém a cana-de-açúcar manteve sua transpiração 
constante das 8h às 14h reduzindo apenas às 16h, 
enquanto que a pitombeira só apresentou maior valor às 
12h mantendo os valores relativamente mais baixos nos 
outros horários estudados.

Os valores de E na superfície adaxial foram mais 
baixos que o da parte abaxial tendo média de 
transpiração diária de 0,263 mmol.m2.s-2. Os maiores 
valores de E para a parte adaxial foi encontrado às 8h e 
12h. Nestes horários as taxas de E na superfície adaxial 
exibiram valores que correspondiam a 9,9% e 7,3%, 
respectivamente, da E na parte abaxial da mesma folha.

Com relação a Rs, a pitombeira apresentou os 
maiores valores médios às 16h (65,20 s.cm-1)
coincidindo com os menores valores de E encontrados
no curso diário. Já a cana-de-açúcar não apresentou 
diferença significativa entre os horários para ambas as 
superfícies da folha.

Discussão

Segundo Larcher [6] o fluxo transpiracional tem 
início logo quando o sol nasce, aumentando
posteriormente conforme o sol atinge posições mais 
elevadas e no período da tarde torna-se mais lento, pois 
a redução da intensidade luminosa pode causar uma 
redução temporária no grau de abertura estomática, 
como observado nesta pesquisa.

Nogueira [3] trabalhando com caramboleiras,

frutífera hipoestomática, verificou que as mesmas 
apresentaram valores mais elevados na transpiração às 12h 
e menores valores da resistência difusiva pela manhã, como 
observado neste trabalho com relação à pitombeira.

De maneira semelhante ao trabalho apresentado,
Erismann [7] trabalhando com amendoim (planta 
anfiestomática) verificaram valores altos na transpiração às 
8h permanecendo estável ou subindo um pouco mais até as 
12h30.

Segundo Ferreira [8] apud Meyer et al. (1933), as 
plantas anfiestomáticas apresentam quantidades menores de 
estômatos na parte adaxial, podendo este ser um fator para
uma redução nos valores da transpiração com relação à
superfície abaxial.
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Figura 1: Valores médios do curso diário da transpiração (E) e da resistência difusiva (Rs) no lado adaxial da folha realizado em mudas de 
pitombeira na fase inicial do desenvolvimento em casa de vegetação. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Horários

8h 10h 12h 14h 16h

R
s 

(s
.c

m
-1

)

0

20

40

60

80

RB72454

a a a a a

Figura 2: Valores médios do curso diário da transpiração (E) e da resistência difusiva (Rs) realizado no lado abaxial da folha de 
mudas de cana-de-açúcar (RB72454) na fase inicial do desenvolvimento em casa de vegetação. Letras iguais não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Figura 3: Valores médios do curso diário da transpiração (E) e da resistência difusiva (Rs) realizado no lado adaxial da folha em 
mudas de cana-de-açúcar (RB72454) na fase inicial do desenvolvimento em casa de vegetação. Letras iguais não diferem entre si 
pelo teste de tukey a 5% de probabilidade.
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