
AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES HÍDRICAS, 
ACÚMULO DE SOLUTOS ORGÂNICOS E 

CRESCIMENTO EM MUDAS DE MANGABEIRA 
SOB CICLO DE REGA

Marcos Francisco de Araújo Silva1, Elizamar Ciríaco da Silva2 e Rejane Jurema Mansur Custódio Nogueira3



________________
1. Primeiro Autor é Graduando em Engenharia Florestal do Departamento de Ciência Florestais, Universidades Federal Rural de Pernambuco. Rua 
Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: araujomf@hotmail.com
2. Segundo Autor é Doutora, Professora do Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe.
3. Terceiro Autor é Professor Associado 2 do Departamento de Biologia, Bolsista de Produtividade 2A/CNPq, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171-030.
Apoio financeiro: CNPq.

Introdução

A mangaba (Hancornia speciosa Gomes) é uma 
planta lactescente de porte arbóreo, possuindo um 
tronco tortuoso ramificado com 5-7m de altura, 
frutífera e nativa do Brasil, sendo encontrada desde a 
Região Nordeste do País, tabuleiros costeiros e regiões 
litorâneas até São Paulo e Mato Grosso do Sul. No 
litoral, a especulação imobiliária e a implantação de 
monoculturas, a exemplo dos coqueirais e canaviais, 
além das pastagens, são as principais causas da redução 
da vegetação nativa e conseqüentemente do número de 
mangabeira [1]. Embora também seja produtora de 
látex, o fruto, denominado “mangaba” é o seu principal 
produto. Este nome tem origem na língua tupi guarani
que significa “coisa boa de comer”.

A mangaba apresenta ótimo aroma e sabor, sendo 
utilizada na produção de doces, xarope, compota, 
vinho, vinagre e, principalmente, suco e sorvete. Sua 
utilização agroindustrial está sendo rapidamente 
difundida devido à grande aceitação, principalmente do 
suco e do sorvete. Acrescente-se ainda o fato de que 
este fruto apresenta um alto rendimento de polpa, em 
torno de 94% [1].

O Nordeste brasileiro apresenta condições 
ecológicas favoráveis à fruticultura sendo considerada 
uma das atividades do setor primário com maior 
perspectiva de sucesso, principalmente para as espécies 
tropicais, nativas e exóticas [2].

Mesmo em ecossistemas naturais ou agrícolas, os 
vegetais estão freqüentemente expostos a estresses 
ambientais. Alguns fatores tais como a disponibilidade 
de água no solo, podem levar dias ou semanas para 
causar estresse [3].

A deficiência hídrica provoca reduções no 
crescimento, comprometendo o desenvolvimento e, 
conseqüentemente, a produção do vegetal [4]. A 
importância de estudar as relações hídricas em plantas 
se deve à diversidade de funções fisiológicas e 
ecológicas que a água exerce. Entre os recursos de que 
a planta necessita para crescer e funcionar, a água é o 
mais abundante e, também, o mais limitante. Logo, 

tanto a distribuição da vegetação sobre a superfície terrestre 
quanto à produtividade agrícola são controladas 
principalmente pela disponibilidade de água [5].

Em função do exposto o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar as relações hídricas, o crescimento e o 
acúmulo de solutos orgânicos em mudas de mangabeira sob 
déficit hídrico.

Material e métodos

O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação 
do Laboratório de Fisiologia Vegetal, pertencente ao 
Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, no período de setembro de 2008 a julho de 
2009. Foram utilizadas mudas de aproximadamente dois 
meses de idade, procedentes da Embrapa Tabuleiros 
Costeiros-SE. Estas foram transferidas para sacos de 
polietileno contendo 5,5 kg de solo coletado na 
profundidade de 0-20 cm, no município de Sirinhaém, 
litoral Sul de Pernambuco (8º35’30’’ S, 35º07’00’’W) em 
uma área abaixo da copa das árvores de mangabeira de 
ocorrência natural. O solo foi seco ao ar e peneirado. Após 
um período de aclimatação de 30 dias em casa de 
vegetação sob condições hídricas favoráveis, foi procedida 
a diferenciação dos tratamentos hídricos. O delineamento 
adotado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
4x2, correspondendo a quatro tratamentos hídricos (rega 
diária, intervalo de 5, 10 e 15 dias entre rega) e duas épocas 
de coleta (50 e 100 dias) com sete repetições. A capacidade 
de pote (CP) foi determinada segundo o método proposto 
por Souza et al, 2000) e a manutenção dos tratamentos 
hídricos foi feita através da pesagem dos recipientes e 
complementação do volume da água evapotranspirada de 
acordo com os tratamentos.

Para avaliar os efeitos deletérios do estresse hídrico, ao 
longo do período experimental foi avaliado o potencial 
hídrico foliar (f), em três horários: pre-dawn (fpd), ao 
meio-dia (fmd) e às 18h (f18h), utilizando-se folhas 
localizadas no terço médio superior da planta. O TRA foi 
avaliado utilizando-se folhas localizadas no terço médio 
superior, em três horários (4, 12 e às 18 horas), sendo 
obtido através da pesagem da massa fresca (MF), túrgida 



(MT), e seca (MS) usando a formula: TRA= (MF-MS) 
/ (MT-MS) x 100%. Para a avaliação do crescimento, a 
altura, o nº de folhas e o diâmetro do caule foram 
mensurados quinzenalmente. Os carboidratos solúveis 
foram determinados pelo método de fenol-ácido 
sulfúrico a 490 nm.

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

Resultados e Discussão

A análise de variância revelou que não houve 
diferença significativa entre os tratamentos, 
demonstrando que tanto as plantas controle (rega
diária), que chegaram a 85,2% da capacidade de pote, 
quantos as plantas estressadas (15 dias entre rega), 
chegando a até 13% da C.P, mantiveram o mesmo 
comportamento quanto ao potencial hídrico. Houve 
diferença significativa entre os horários, com os 
menores valores observados ao meio-dia, horário de 
maior demanda evaporativa para as plantas, com 
valores observados em torno de -1,5 MPa (Figura 1).
Albuquerque [6] submetendo plantas jovens de 
mangabeira ao estresse hídrico, por capacidade de pote 
(100%, 75%, 50% e 25% CP) não verificou redução 
significativa do f aos 30 dias, enquanto que aos 60 
dias no tratamento mais severo houve redução nos 
valores de f.

O teor relativo de água variou de 78% a 88%, porém 
não houve diferença significativa entre os tratamentos 
nem entre os horários (Figura 2). Nogueira et al [7],
submetendo plantas jovens de aceroleira, propagadas 
sexuada e assexuadamente, ao estresse hídrico por 
suspensão de rega, verificaram que já aos 15 dias as 
aceroleiras propagadas assexuadamente apresentavam 
teores relativos de água próximos a 60%.

Com relação à altura das mudas de mangabeira 
verificou-se que apenas aos 45 dias após a 
diferenciação (D.A.D) houve diferença significativa 
entre os tratamentos R.D (rega diária) e 5D (cinco dias 
entre rega), onde as mangabeiras sob o tratamento 5D 
apresentaram maior altura (Figura 3). Já nas outras 
épocas de avaliação do crescimento não houve 
diferença significativa entre os tratamentos.
Albuquerque [6], submetendo plantas jovens de 
mangabeira ao estresse hídrico, por capacidade de pote 
(100%, 75%, 50% e 25% CP) e mensurando 
quinzenalmente a altura, verificou que apenas no 
tratamento mais severo houve diferença significativa, 
havendo uma redução de 33,8% ao comparar às plantas 
controle com as plantas sob 25% da CP.

No número de folhas verificou-se que apenas aos 60 
D.A.D houve diferença significativa entre os 
tratamentos 10D (dez dias entre rega) e 15D (quinze 
dias entre rega), onde as mangabeiras sob o tratamento 
10D apresentaram número de folhas. Já nas outras 
épocas de avaliação do crescimento não houve 
diferença significativa entre os tratamentos (Figura 4). 
Com relação ao diâmetro do caule, não houve diferença 
significativa entre os tratamentos em nenhuma das 

épocas avaliadas (Figura 5). Diferente destes resultados, 
Cunha et al [8] verificaram que o estresse hídrico reduziu a 
altura e o diâmetro do caule em plantas jovens de pinha, 
cultivadas em casa de vegetação, a partir de 21 dias de 
tratamento e o número de folhas a partir de 35 dias, 
indicando que o crescimento diminui com o aumento do 
déficit hídrico. 

A análise da variância não mostrou diferença 
significativa para os teores de carboidratos nas folhas entre 
os diferentes ciclos de rega aos 50 D.A.D (Figura 6) e aos 
100 D.A.D  (Figura 7). Chaves Filhos et al [9] estudando a 
dosagem dos teores de carboidratos solúveis totais em 
folhas de lobeira (S. lycocarpum), demonstrou que o nível 
desse composto aumentou significativamente em resposta 
ao estresse hídrico.
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Figura 1.  Potencial hídrico foliar pré-dawn (4h), ao meio dia (12h) e às 18h em plantas 
jovens de mangabeira cultivadas em casa de vegetação sob ciclo de rega (CR) aos 50 dias 
após diferenciação dos tratamentos (DAD). RD = rega diária e 5D, 10D e 15D =  5, 10 e 15 
dias entre regas. Letras iguais, minúsculas entre horários, e maiúsculas entre os tratamentos, 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).
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Figura 2.  Teor relativo de água as 4, 12 e 18 horas em plantas jovens de mangabeira 
cultivadas em casa de vegetação sob diferentes ciclos de rega (CR) aos 50 dias após 
diferenciação dos tratamentos (DAD). RD = rega diária e 5D, 10D e 15D =  5, 10 e 15 dias 
entre regas. Letras iguais, minúsculas entre horários e maiúsculas entre os tratamentos, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).

Figura 3.  Altura das plantas aos 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 dias após diferenciação dos 
tratamentos em plantas jovens de mangabeira cultivadas em casa de vegetação sob diferentes 
ciclos de rega. RD = rega diária e 5D, 10D e 15D =  5, 10 e 15 dias entre regas. Letras 
iguais, minúsculas entre tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P<0,05).

Figura 4.  Número de folhas aos 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 dias após diferenciação dos 
tratamentos em plantas jovens de mangabeira cultivadas em casa de vegetação sob ciclo de 
rega (RD, 5D, 10D e 15D). RD = rega diária e 5D, 10D e 15D =  5, 10 e 15 dias entre regas. 
Letras iguais, minúsculas entre tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05).

Figura 5.  Diâmetro do caule aos 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 dias após diferenciação dos 
tratamentos em plantas jovens de mangabeira cultivadas em casa de vegetação sob ciclo de 
rega (CR). RD = rega diária e 5D, 10D e 15D =  5, 10 e 15 dias entre regas. Letras iguais, 
minúsculas entre tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).
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Figura 6.  Carboidrato aos 50 dias após diferenciação dos tratamentos em plantas jovens de 
mangabeira cultivadas em casa de vegetação sob diferentes ciclos de rega- CR. RD = rega 
diária e 5D, 10D e 15D =  5, 10 e 15 dias entre regas. Letras iguais, minúsculas entre 
tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).
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Figura 7.  Carboidrato aos 100 dias após diferenciação dos tratamentos em plantas jovens de 
mangabeira cultivadas em casa de vegetação sob diferentes ciclos de rega = CR. RD = rega 
diária e 5D, 10D e 15D =  5, 10 e 15 dias entre regas. Letras iguais, minúsculas entre 
tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).


