
AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO INICIAL, 
TEOR DE CLOROFILA A, B E 

CAROTENÓIDES EM PLANTAS JOVENS DE 
ARAÇAZEIRO SUBMETIDAS À DEFICIÊNCIA 

HÍDRICA
Clarissa Soares Freire1, Adenilda Ribeiro de Moura2, Maria Alice Vasconcelos da Silva3 Marcelle Almeida 

da Silva4 e Rejane Jurema Mansur Custódio Nogueira5



________________
1. Aluna de graduação do Curso de Engenharia Florestal, monitora, estagiária e bolsista ITI-A/CNPq do Laboratório de Fisiologia Vegetal,
Universidade Federal Rural de Rio Grande do Sul Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 
Recife, PE, CEP 52.171-030. E-mail: clarissa.sfreire@gmail.com
2. Aluna de Mestrado do Curso de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Recife, PE. CEP: 52171-900.
3. Professora substituta da Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE, e aluna de Doutorado do Curso de Pós-Graduação em Ciências Florestais,
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171-030.
4. Mestre em Ciências Florestais, bolsista DTI/CNPq do Laboratório de Fisiologia Vegetal, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171-030. 
5. Professora Associada II do Departamento de Biologia e Bolsista PQ CNPq, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171-030. 

Introdução

O araçá (Psidium guineensis Swartz), também 
conhecido como araçaí, araçá-do-campo, araçá-mirim, 
goiaba-da-guiné, ou araçá azedo, é uma frutífera nativa 
do Brasil, pertencente à família Myrtaceae. É 
encontrada desde o estado do Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais até a Amazônia. Seu fruto é do tipo baga 
globosa, esférica, medindo de 1,5 a 4,5 cm de 
diâmetro, de cor amarelo-pálida ou amarela, quando 
maduro. A polpa é branca, carnosa, mucilaginosa, 
doce, levemente ácida e perfumada. As sementes 
possuem de 2-3 mm, são comestíveis e saborosas, 
podendo ser consumidas in natura ou em forma de 
doces, refrescos, sorvetes e licores [1].

O nosso Nordeste brasileiro ocupa uma área de 
aproximadamente 1,5 milhões de km2. Apresenta uma 
grande potencialidade para a produção de espécies 
frutíferas, sejam elas nativas ou exóticas. Caracteriza-se 
naturalmente pelo alto potencial evaporativo da água, 
fator esse, influenciado pela enorme disponibilidade de 
energia solar e altas temperaturas (NOGUEIRA, 2008).

A planta responde a baixa disponibilidade hídrica 
através de mudanças na relação da célula com a água, 
em processos fisiológicos, na estrutura das membranas 
e organela celulares e em mudanças em sua morfologia 
e fenologia, modificando a relação de sua copa com o 
meio ambiente. Alterações na parte aérea da planta são 
respostas freqüentes ao estresse, pois mesmo antes de 
haver uma variação na quantidade de água dos tecidos 
a planta promove a diminuição do crescimento, que é 
coligado com as mudanças no metabolismo do carbono 
e nitrogênio [2]. 

Visando a possibilidade de expansão dessa cultura 
em áreas sujeitas a períodos de estiagem, este trabalho 

teve por objetivo avaliar a influência da deficiência hídrica
no crescimento inicial e nos teores de clorofila a, b e 
carotenóides em plantas jovens de araçazeiro.

Material e métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do 
Laboratório de Fisiologia Vegetal - UFRPE, no período de 
dezembro de 2008 a fevereiro de 2009. Foram utilizadas 
mudas de araçazeiro, com 7 meses de idade, oriundas da 
Estação Experimental de Itapirema em Goiana-PE, base 
física do IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco). O 
delineamento experimental adotado foi inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 4x2 correspondendo a (4 
tratamentos hídricos: 100% , 75%, 50% e 25% da 
capacidade de pote - CP), (2 épocas de avaliação: 34 e 70 
dias após diferenciação - DAD) e 10 repetições, sendo 
desmontadas 5 em cada época. A capacidade de pote (CP) 
foi determinada mediante o método gravimétrico, proposto 
por Sousa, et al [3]. O solo experimental (5,925 kg de 
terriço vegetal por vaso) foi coletado nas imediações do 
Departamento de Agronomia da UFRPE.

 Aos 34 e 70 DAD foram avaliados os seguintes 
parâmetros de crescimento: altura da planta (AP), diâmetro 
do caule (DC) e contagem do número de folhas (NF), 
completamente expandidas. Ao final de cada desmonte, as
amostras selecionadas foram pesadas para obtenção da
matéria seca das folhas (MSF), dos caules (MSC) e das 
raízes (MSR). Com os dados da matéria seca, calculou-se a 
alocação de biomassa para os diversos órgãos: folhas
(ABF), caule (ABC) e raiz (ABR), a relação raiz/parte 
aérea (R/Pa), área foliar (AF) e razão de área foliar (RAF),
segundo Benincasa [4] e determinados os teores de 
clorofila a (Cla), b (Clb), total (Clt) e carotenóides, 
segundo Lichtenthaler & Welburn [5].



Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o software
ASSISTAT. O número de folhas foi transformado em 

5,0X .

Resultados

A. Altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), 
número de folhas (NF), área foliar (AF) e razão de 
área foliar (RAF)

O estresse hídrico influenciou significativamente na 
altura, número de folhas e diâmetro do caule entre os 
diferentes tratamentos hídricos (100%, 75%, 50% e 
25% da CP) e épocas de avaliação (34 e 70 DAD). Na 
segunda época foram registradas as maiores médias em 
todas as variáveis analisadas quando comparadas à 
primeira. Para AP aos 34DAD, foram constatadas 
diferenças significativas entre os tratamentos 50% e 
25% da CP que reduziram o seu crescimento na ordem 
de 18,27% e 16,85%, respectivamente. No segundo 
período de avaliação, apenas o tratamento 75% da CP 
diferenciou significativamente das plantas controle, 
aumentando a média em 20,66%. Quanto ao diâmetro 
do caule (DC) e número de folhas, somente aos 
70DAD foram observadas diferenças significativas 
entre o tratamento 75% da CP que aumentou sua média 
na ordem de 26,71% e 38,25%, respectivamente, se 
comparado ao tratamento controle. Com relação à área 
foliar total e a razão de área foliar os resultados 
mostraram que com o prolongamento do déficit hídrico 
(70DAD) reduções significativas foram observadas em 
todos os tratamentos hídricos. Os decréscimos foram na 
ordem de 235%, (100% da CP) 46,27% (75% da CP), 
171,75% (50% da CP) e 347,5% (25% da CP), para AF 
e de 183,68% (100% da CP), 77,33% (75% da CP), 
181,6% (50% da CP) e 354,5%, (25% da CP) para 
RAF. 

B. Matéria seca (MS), alocação de biomassa (AB) e 
razão raiz/parte aérea (R/Pa)

Diferentemente do ocorrido com as variáveis de 
crescimento acima, a matéria seca, quase que em sua 
totalidade não foi influenciada pelo déficit hídrico ao 
longo do período experimental, nas duas épocas de 
avaliação (34DAD e 70DAD). Na primeira época de 
avaliação não foram constatadas diferenças 
significativas entre os tratamentos hídricos testados, 
diferentemente do ocorrido na segunda época onde o 
tratamento 75% da CP diferiu das plantas controle para 
as variáveis MSF, MSC e MST, aumentando as médias 
em 127,22%, 125,86% e 101,3%, respectivamente. A 
MSR não registrou alterações significativas tanto entre 
épocas como para tratamentos hídricos. De maneira 
geral a maior porcentagem de AB, foi detectada na 
segunda época de avaliação, salvo a alocação de 
biomassa das raízes, onde o tratamento 75% e 50% da 
CP reduziram significativamente o percentual em 
63,66%, 44,34%, respectivamente, se comparado a 
primeira época de avaliação. Apenas o tratamento 25% 

da CP, apresentou reduções significativas dos demais 
tratamentos no primeiro período de avaliação para a ABF, 
com redução em termos percentuais de 34,57%. Ao 
contrário da ABF, a ABR no tratamento 25% da CP, 
aumentou em termos percentuais de 51,43% na primeira 
época de avaliação. Já para a segunda época, apenas as 
plantas submetidas a 50% da CP, aumentaram sua ABR, 
em termos percentuais de 34,20%, quando comparadas as 
plantas do tratamento controle. A ABC não apresentou 
diferenças significativas entre tratamentos, nem entre 
épocas de avaliação. Para a R/Pa foram observadas 
diferenças significativas entre épocas de avaliação nos 
tratamentos 75% e 25% da CP, onde o primeiro reduziu a 
razão em 34,37% e o segundo aumentou em 23,25%. Já 
entre os tratamentos hídricos, apenas aos 34DAD foram 
detectadas diferenças significativas no tratamento 25% da 
CP, verificando-se um aumento na razão em 53,8% se 
comparado ao tratamento 100% da CP.

C. Clorofila a (Cla), b (Clb), total (Clt) e carotenóides
Não foram constatadas diferenças significativas entre 

épocas de avaliação e tratamentos hídricos impostos.

Discussão

O crescimento celular é um dos processos fisiológicos mais 
sensíveis ao déficit hídrico. Como conseqüência da baixa 
disponibilidade hídrica no solo, a expansão e a área foliar 
são reduzidas, sendo constatadas reduções na produção de 
biomassa, produtividade das plantas e alterações na forma 
de distribuição radicular [6]. Resultados semelhantes foram 
encontrados nessa pesquisa, corroborando com o acima 
citado. Embora, a imposição do estresse, segundo literatura 
demonstre que ocorra uma diminuição na AF e RAF e MS, 
isso não foi constatado na presente pesquisa. A matéria 
seca da parte aérea registrou aumentos de mais de 100% 
aos 70DAD. Entretanto, houve um aumento significativo 
para ABR no tratamento 25% da CP, corroborando com os 
dados obtidos pela R/Pa para este tratamento. A redução da 
taxa fotossintética em plantas submetidas a déficit hídrico, 
excluindo os fatores estomáticos, pode ser acarretada pela 
redução na atividade fotoquímica [7]. Entretanto, na 
presente pesquisa, não foram constatadas reduções nos 
teores de clorofilas e carotenóides, isso pode ter ocorrido 
pelo curto tempo experimental. 

Diante do exposto, sugere-se que plantas jovens de 
araçazeiro crescem melhor quando cultivadas sob 75% da 
CP, podendo ser cultivadas em até 50% da CP sem 
apresentar alterações fisiológicas significativas. Sendo a
área foliar, razão de área foliar e pigmentos fotossintéticos 
variáveis não indicadoras de tolerância a seca nesta 
espécie.
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Tabela 1. Valores médios da altura das plantas (AP), diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF), área foliar total (AFT) e razão 
de área foliar (RAF) em plantas jovens de araçazeiro submetidas à deficiência hídrica em duas épocas de avaliação. Letras iguais 
minúsculas nas linhas entre épocas de avaliação e maiúsculas nas colunas entre tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo Teste 
de Tukey (P<0,05). Em que: MST refere-se à matéria seca total

AP (cm) DC (cm) NF AF (cm2) RAF (cm2/g MST)

Épocas de avaliação
Tratamentos 

hídricos
34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD

100% da CP 50,85aA 50,02aB 5,74aA 5,62aB 6,39bB 7,71aBC 30590aA 9132bA 4,0 aA 1,41bA

75% da CP 49,31bA 63,05aA 6,01bA 7,77aA 7,01bA 9,77aA 33806aA 18161bA 4,93aA 2,78bA

50% da CP 41,56bB 50,16aB 5,91aA 6,05aB 6,83bAB 7,98aB 34181aA 12578bA 5,52aA 1,96bA

25% da CP 42,58bB 49,73aB 5,39aA 5,52aB 6,57bAB 7,25aC 36281aA 8107bA 5,59aA 1,23bA

Tabela 2. Valores médios da matéria seca da folha (MSF), do caule (MSC), da raiz (MSR) e total (MST) em plantas jovens de
araçazeiro submetidas à deficiência hídrica em duas épocas de avaliação. Letras iguais minúsculas nas linhas entre épocas de 
avaliação e maiúsculas nas colunas entre tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05).

MSF (g) MSC (g) MSR (g) MST (g)

Épocas de avaliaçãoTratamentos hídricos

34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD

100% da CP 8,51aA 7,86aB 3,98aA 3,75aB 6,04aA 5,34aA 18,53aA 16,96aB

75% da CP 9,74bA 17,66aA 4,21bA 8,47aA 9,23aA 8aA 23,17aA 34,14aA

50% da CP 8,07aA 9,34aB 3,99aA 4,53aB 6,43aA 9,7aA 18,50aA 23,57aAB

25% da CP 3,91aA 6,48aB 2,62aA 3,43aB 5,68aA 4,97aA 12,21aA 14,83aB

Tabela 3. Valores médios da alocação de biomassa das folhas (ABF), do caule (ABC), da raiz (ABR) e razão raiz/parte aérea (R/Pa)
(MST) em plantas jovens araçazeiro submetidas à deficiência hídrica em duas épocas de avaliação. Letras iguais minúsculas nas 
linhas entre épocas de avaliação e maiúsculas nas colunas entre tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo Teste de Tukey 
(P<0,05).

ABF (%) ABC (%) ABR (%) R/Pa

Épocas de avaliaçãoTratamentos hídricos

34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD

100% da CP 45,85aA 47,13aA 31,75aA 22,91aA 32,39aB 29,94aAB 0,48aB 0,43aA

75% da CP 41,93aA 50,89aA 18,02bA 24,63aA 40,05aAB 24,47bB 0,67aAB 0,32bA

50% da CP 40,12aAB 40,10aA 20,54aA 19,71aA 39,33aAB 40,18aA 0,69aAB 0,73aA

25% da CP 30,00aB 42,95aA 20,94aA 23,06aA 49,05aA 33,98bAB 1,04aA 0,53bA

Tabela 4. Valores médios da clorofila a (Cla), b (Clb), total (Clt) e carotenóides em mudas de araçazeiro submetidas à deficiência 
hídrica em duas épocas de avaliação. Letras iguais minúsculas nas linhas entre épocas de avaliação e maiúsculas nas colunas entre 
tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Em que: MF refere-se à matéria fresca.

Cl a (mg/g MF) Cl b (mg/g MF) Cl t (mg/g MF) Carotenóides (mg/g MF)

Épocas de avaliaçãoTratamentos hídricos

34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD 34 DAD 70 DAD

100% da CP 6,11aA 6,75aA 3,18aA 2,80aA 9,30 aA 9,56aA 3,53aA 2,88aA

75% da CP 6,97aA 8,15aA 3,11aA 3,45aA 10,07aA 11,60aA 3,54aA 3,25aA

50% da CP 4,72aA 5,65aA 2,49aA 2,12aA 7,21aA 7,77aA 3,46aA 2,57aA

25% da CP 4,86aA 6,36aA 2,80aA 2,42aA 7,66aA 8,78aA 2,51aA 2,77aA


