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RESUMO

SANTOS, Antonio Fabio. Tolerância de mudas de mangueira à restrição
hídrica. 2011. 32 p. Dissertação (Mestrado Produção Vegetal no Semiárido)Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba- MG1
Apesar de mangueiras adultas serem consideradas tolerantes à seca, plantas
jovens desta espécie são particularmente vulneráveis ao deficit hídrico. Este
estudo objetivou verificar a influência da condição hídrica de cultivo em mudas
enxertadas e pé-franco de mangueira e a correlação entre as variáveis estudadas.
Para isso avaliaram-se por dois ciclos de restrição hídrica e reidratação das
plantas o conteúdo relativo de água, o índice SPAD, a condutância estomática, a
taxa fotossintética e o número de folhas inicial e final em cada ciclo. Houve
diferença significativa entre as mudas para número de folhas, índice SPAD,
condutância estomática e taxa fotossintética, independentemente da condição
hídrica às quais as plantas foram submetidas. A restrição hídrica influenciou
estatisticamente a condutância estomática e a taxa fotossintética
independentemente do tipo de muda utilizada. Durante os dias de avaliação as
mudas não apresentaram diferença entre as condições hídricas para as variáveis
estudadas. A taxa fotossintética apresenta alta e significativa correlação com a
condutância estomática para as mudas de mangueira estudadas.
Palavras-chave: Mangifera indica L.; ‘Coquinho’, ‘Ubá’, ‘Tommy Atkins’;
Porta enxerto; Trocas gasosas.
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ABSTRACT

SANTOS, Antonio Fabio Silva. Tolerance of mango seedlings to water
restriction. 2011. 32 p. Dissertation (Master’s degree in Plant Production in the
Semiarid) - Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba, MG.1
Although mango trees be considered drought tolerant, young plants of this
species are particularly vulnerable to water deficit. This study aimed to verify
the influence of the water conditions of culture in grafted seedlings and nografted and the correlation between the studied variables. Thus, they were
evaluated, for two cycles of water restriction and re-watering of the plants, the
relative water content, the SPAD index, the stomatal conductance, the
photosynthetic rate, and initial and final leaf number in each cycle. There was
significant difference between the seedlings for leaf number, SPAD index,
stomatal conductance and photosynthetic rate, independently of the water
condition which the plants had been submitted. The water restriction statistically
influenced the stomatical conductance and the photosynthetic rate independently
of the type of seedlings used. During the evaluation days the seedlings did not
present difference between the water conditions for the studied variable. The
photosynthetic rate present high and significant correlation with the stomatical
conductance for the studied mango seedlings.
Key-words: Mangifera indica L.; ‘Coquinho’, ‘Ubá’, ‘Tommy Atkins’;
Rootstock; Gas exchanges.
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1 INTRODUÇÃO

A mangueira é a terceira fruteira tropical no mundo com maior
produção, e o Brasil é o sétimo maior produtor mundial desta, apresentando
grandes áreas irrigadas e com tecnologia própria de exportação para os mercados
europeu e norte-americano. Com a intensificação da produção de frutas no
mundo, o uso de plantas enxertadas em plantios comerciais tem se tornado
imprescindível, pois estes proporcionam redução do crescimento vegetativo,
tolerância a pragas e doenças, precocidade na produção, melhoria na qualidade
dos frutos, com possibilidade de manter as respostas fisiológicas e biométricas
das plantas mesmo quando submetidas a condições de restrição hídrica. As
variedades com potencial para porta-enxerto devem possuir elevado vigor e
produção, adaptação à região onde se pretende implantar o pomar,
poliembrionia, sistema radicular bem desenvolvido e compatibilidade com as
variedades

comerciais.

A

região

semiárida

apresenta

alta

demanda

evapotranspiratória e baixa precipitação, o que faz da restrição hídrica fator
relevante durante a escolha de variedades porta-enxertos. Porém, estudos que
avaliam a tolerância de variedades porta-enxerto de mangueiras à restrição
hídrica quando jovens são escassos na literatura.
Assim, o objetivo com este trabalho foi verificar a influência da
condição hídrica de cultivo em mudas enxertadas e pé franco de mangueira. Os
objetivos específicos foram verificar se existem diferenças na sensibilidade entre
as condições hídricas, na sensibilidade diária dentro dos diferentes tipos de
mudas e estudar a correlação entre pares das variáveis estudadas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

De origem asiática, a mangueira é cultivada em países da faixa tropical e
equatorial. O Brasil apresenta amplas condições de cultivo em todo o seu
território, sendo em sua maioria explorada de forma extensiva. A mangueira é a
sétima fruteira em produção no mundo e nos trópicos fica atrás apenas de
bananeiras e citros. O Brasil é o sétimo maior produtor dessa fruteira (1,197
milhões de toneladas) e Minas Gerais ocupa a quarta posição na produção
nacional, alcançando a marca de 98,917 mil toneladas de frutos (FAO, 2011;
IBGE, 2011). Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte apresentam grandes áreas irrigadas e com
tecnologia própria de exportação para os mercados europeu e norte-americano.
A Mangifera indica L. pertence à família Anacardiaceae, e constitui a
única espécie cultivada comercialmente dentre as 41 espécies do gênero. É uma
arvore perene de médio a grande porte (9-31 m), com copa densa e simétrica,
raiz pivotante e densa massa de raízes superficiais fibrosas. As folhas são
lanceoladas (15-40 cm de comprimento e 2-10 cm de largura) e com textura
encouraçada. O crescimento vegetativo se dá em pulsos, que se caracteriza pelo
lançamento de folhas novas, terminando quando todas as folhas alcançarem o
seu crescimento máximo (SCHAFFER, 1994; CUNHA et al., 2002).
Os frutos são consumidos frescos ou minimamente processados e as
árvores promovem sombra, madeira, lenha e forragem. As variedades crioulas
como Rosa, Espada, Ubá e Coquinho têm grande expressividade na produção
nacional de manga. Há alguns anos tem se plantado grandes áreas com
variedades coloridas tipo exportação como Haden, Keitt e Tommy Atkins,
destacando se esta última, com participação estimada de 80% em área plantada
(SCHAFFER, 1994; SOUZA et al., 2002).
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Com a intensificação da produção de frutas no mundo, o uso de portaenxertos em plantios comerciais tem crescido consideravelmente nos últimos
anos. Entre os muitos benefícios obtidos com os porta-enxertos podem se citar
melhora na qualidade dos frutos, redução do crescimento vegetativo e adaptação
a variadas condições edafoclimáticas (REDDY et al., 2003). Alguns estudos
demonstram o efeito positivo do uso de porta-enxertos adaptados na manutenção
das respostas ecofisiológicas e biométricas de plantas submetidas a condições de
restrição hídrica nas culturas da manga (REDDY et al., 2003); citros (TREEBY
et al., 2007; PÉREZ-PÉREZ et al., 2010); videira (IACONO et al., 1998;
PARANYCHIANAKIS et al., 2004; KOUNDOURAS et al., 2008) e amêndoas
(YADOLLAHI et al., 2011).
Na mangicultura, buscam-se variedades para porta-enxerto com elevado
vigor e produção, adaptação à região onde se pretende implantar o pomar,
poliembrionia, tolerância ou resistência às principais doenças, sistema radicular
bem desenvolvido e compatibilidade com as variedades comerciais. No sudeste
brasileiro, os viveiristas geralmente utilizam como porta-enxerto as variedades
Ubá, Rosinha, Coquinho e Espada. A variedade Coquinho apresenta plantas
altamente produtivas de porte médio, e esgalhadas, frutos pequenos (120 a 150
g), sementes poliembriônicas e boa tolerância à antracnose. A variedade Ubá é
muito produtiva, podendo render mais de mil frutos por planta ao ano,
caracterizando se por possuir copa arredondada e densa, frutos pequenos (100 e
150 g) e semente poliembriônica. A ‘Tommy Atkins’ é uma das variedades mais
cultivadas mundialmente devido à presença de características positivas para
exportação, como frutos grandes (450 g), casca espessa, formato oval, cor
laranja-amarelada coberta com vermelho púrpura intenso, boa firmeza, polpa
suculenta e teor de fibra médio, resistência à antracnose e a danos mecânicos,
precocidade e bom amadurecimento se colhido imaturo (PINTO et al., 2002).
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A água constitui grande parte da massa do tecido vegetal, sendo
necessária para o crescimento e desenvolvimento deste. Quando ela é escassa no
solo, as plantas se tornam estressadas devido a um desequilíbrio no potencial
hídrico. A mangueira é considerada tolerante à seca quando adulta, podendo
sobreviver até oito meses sem chuvas; no entanto, os porta-enxertos jovens são
particularmente vulneráveis ao deficit hídrico. Este geralmente tem efeitos sobre
a morfologia e o crescimento das plantas, o que resulta na redução da
produtividade. O deficit hídrico afeta a expansão foliar, a taxa de produção de
folhas, a densidade e profundidade de raízes e a senescência foliar. Nos termos
do suprimento de água limitado, o crescimento da parte aérea parece ser mais
afetada do que o crescimento da raiz. A mangueira pode responder ao deficit
hídrico de várias formas, como por exemplo, reduzindo o número de folhas, e
consequentemente a área transpirável, aumentando o sistema radicular em
relação à parte aérea, reduzindo o turgor, a abertura estomática, a transpiração e
diminuindo a elongação e crescimento celular. A exposição de plantas jovens ao
deficit hídrico confere certo grau de tolerância à seca atual e as que possam
ocorrer no futuro, sendo que esta resposta difere entre as variedades
(SCHAFFER, 1994; LUVAHA et al., 2006; LUVAHA et al., 2007).
O conteúdo relativo de água (CRA) representa a quantidade de água
presente em um tecido foliar comparada à máxima turgidez que ele poderia
apresentar em hidratação plena. Este método possui larga aceitação por ser um
indicador do status hídrico da planta e pela facilidade de reprodução (SMART e
BINGHAM, 1973). A restrição da disponibilidade de água para a planta causa
modificações no seu balanço hídrico, diminuindo o conteúdo relativo de água
nas folhas. Essa diminuição induz a redução da abertura estomática que por sua
vez, impõe um decréscimo do suprimento de CO2 para as células do mesófilo,
tendo como consequência a redução da atividade fotossintética (GRAÇA et al.,
2010; YADOLLAHI et al., 2011).
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A condutância estomática na folha é controlada por fatores fisiológicos e
ambientais. O acúmulo de Ácido Abicísico (ABA) em plantas submetidas ao
deficit hídrico possui influência direta sobre a redução do poro estomático,
auxiliando na redução da perda de água pela transpiração, porém restringindo a
fixação do CO2 pela fotossíntese. Ocorre um maior desenvolvimento do sistema
radicular em relação à parte aérea em plantas sob restrição hídrica, aumentando
assim a possibilidade de absorção de água do solo, sendo este fator também
atribuído à maior concentração de ABA em plantas com estresse hídrico (TAIZ
e ZEIGER, 2004; ZHANG et al., 2011).
A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas transformam energia
luminosa em energia química, utilizando da luz solar para sintetizar
carboidratos. Na mangueira, a primeira molécula estável resultante da fixação do
carbono atmosférico é uma triose (três átomos de carbono), que a classifica
como planta do metabolismo fotossintético do tipo C3. O processo fotossintético
pode ser dividido em três fases: a fase difusiva, que consiste no movimento do
CO2 atmosférico para o mesofilo foliar, através da regulação dos poros
estomáticos; a fase fotoquímica, quando ocorre a captação de energia luminosa e
a sua transformação em energia química; e a fase bioquímica, também conhecida
como Ciclo das Pentoses Fosfatadas, que consiste da incorporação do CO2
atmosférico em compostos orgânicos com auxílio da enzima ribulose bisfosfato
carboxilase/oxigenase ou Rubisco (TAIZ e ZEIGER, 2004). A fase difusiva
parece ser a mais afetada pela restrição hídrica. Vários autores relataram que a
redução da condutância estomática devido à restrição de água influenciou
diretamente na taxa fotossintética das culturas de mangueira (LUVAHA et al.,
2007); citros (MEDINA E MACHADO, 1998; GOMES et al., 2004); videira
(PARANYCHIANAKIS et al., 2004; KOUNDOURAS et al., 2008); feijão
(MIYASHITA et al., 2005), e cana-de-açúcar (GRAÇA et al., 2010). Segundo
Gonçalves et al. (2010), a taxa fotossintética de plantas não irrigadas também
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pode ser afetada por outros fatores como reduções na reação dos fotossistemas e
na atividade de algumas enzimas fotossintéticas, como a rubisco.
Clorofilas são pigmentos abundantes nas plantas verdes e são
encontradas em alguns protistas e cianobactérias, sendo um dos pigmentos
biológicos e fotossintéticos mais abundantes no planeta. São esses pigmentos,
juntamente com os carotenóides, que atuam nos eventos fotoquímicos da
fotossíntese. A perda de pigmentos durante estresse ambiental é um indicador
muito visível de eventos como deficiência hídrica, doenças, aplicação de
herbicidas, poluição ambiental, deficiência e toxicidade mineral, extremos de
temperatura e exposição à UV-B (HENDRY e PRICE, 1993; TAIZ e ZEIGER,
2004). Nautiyal et al. (1996) e Carvalho et al. (2003) observaram um incremento
no teor de clorofila respectivamente em plantas de Pongamia pinnata e
Tanacetum parthenium submetidas a estresse hídrico moderado, demonstrando
que

tais

espécies

são

capazes

de

sobreviverem

e

se

manterem

fotossinteticamente ativas em tais condições.
A umidade adequada para que mudas de mangueira permaneçam em
conforto hídrico deve ser próxima à capacidade de campo, a qual varia de acordo
com o a textura do solo. Um método eficiente de se estimar o teor de água
disponível no solo é por meio do potencial matricial. Este é usado para
contabilizar a redução da energia livre da água quando está em fina camada
superficial adsorvida na superfície das partículas do solo relativamente seco
(TAIZ e ZEIGER, 2004). Valores de potencial matricial crítico capaz de garantir
adequado desenvolvimento da cultura da mangueira situam-se entre -15 e -25
kPa para solos arenosos, e entre -30 e -60 kPa, para solos argilosos (COELHO et
al., 2002). Portanto, para promover o estresse hídrico na planta, o potencial
matricial do solo deve ser mantido abaixo desses.
Experimentos em que se busca avaliar aspectos relacionados aos
processos fisiológicos das plantas geralmente são muito dificultosos. Entretanto,
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o uso de instrumentação específica para caracterizar esses processos geram
resultados em tempo real. O Sistema Portátil de Análise de Fotossíntese (IRGA)
é um instrumento que auxilia na medição de trocas gasosas, condutância
estomática, transpiração, fotossíntese, teor de carbono intercelular, entre outros
parâmetros. A primeira versão do aparelho foi lançada em 1986 e desde então
este vem sendo utilizado em pesquisas de ciências agrárias e áreas afins. Tal
instrumento consiste de uma parte fixa, com microcomputador e comandos, e
uma parte móvel, que é uma manopla na qual se prende à parte amostrada da
folha em uma câmara, onde ocorrerão as trocas gasosas e a incidência do fluxo
de fótons. O medidor portátil de clorofila é outro equipamento disponível
atualmente no mercado, que pode estimar o teor relativo de clorofila foliar,
medindo a transmissão de luz vermelha a 650 nm, região em que a clorofila
absorve luz, e transmissão de luz infravermelha a 940 nm, onde nenhuma
absorção ocorre (HOEL e SOLHAUG, 1998). É um instrumento utilizado na
associação do teor relativo de clorofila das folhas com valores unidimensionais
(índice de intensidade da cor verde) estabelecidos por esse medidor. A relação
entre teor de clorofila e leituras do clorofilômetro foi estabelecida em várias
espécies de plantas como arroz, milho, trigo, mamão, entre outras (TORRES
NETTO et al., 2002) e em mangueira (SALLA et al, 2007). Esse equipamento
vem sendo muito estudado e utilizado por permitir estimar o teor de clorofila de
modo não destrutivo, rápido e preciso. Carvalho et al. (2003), estudando o efeito
de diferentes regimes de irrigação no crescimento de Artemísia (Tanacetum
parthenium L.), concluíram que o teor de clorofila na folha, com base na leitura
desse equipamento, pode ser empregado como indicativo do nível de estresse
hídrico na planta. Outro instrumento que auxilia na obtenção de informações em
várias áreas da agricultura são os medidores de tensão de água no solo. Tais
instrumentos têm sido comumente utilizados para o manejo de irrigação da
mangueira (COELHO et al., 2002). Eles indicam o potencial matricial da água
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no solo (negativo) à profundidade de maior concentração do sistema radicular, já
que é nessa região em que são instalados. Esses instrumentos consistem de
sensores de umidade do solo e medidor, cujas leituras indicam a tensão com que
a água se encontra retida pelo arranjo das partículas do solo. Essa tensão precisa
ser superada pelas raízes da planta para absorver água.

8

3 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Montes
Claros, Campus Janaúba, situado em latitude 15°49’54,91”S, longitude
43°16’18,45”O e altitude de 559m. O clima da região, conforme classificação de
Köppen é do tipo Aw, ou seja, clima tropical de savana com chuvas de verão.
Mudas de mangueira obtidas de viveiros credenciados foram
transplantadas para vasos cobertos com folha de alumínio (BELTRÃO et al.,
2002) com volume de 10 litros. Nesses vasos foi adicionado substrato preparado
para 1 m³ na proporção de 10 partes de terra de barranco, 4 partes de esterco
bovino, 2 partes de areia lavada, 3 kg de adubo formulado NPK 4-14-8 e 1 kg de
superfosfato simples até completar todo o volume do vaso. As mudas
permaneceram em bancada ao ar livre por pouco mais de três meses aclimatando
e foram conduzidas em campo seguindo recomendações de Genú e Pinto (2002).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em parcelas
com medidas repetidas no tempo. As parcelas foram constituídas por cinco tipos
de mudas (‘Ubá’, ‘Coquinho’, ‘Tommy Atkins’ e ‘Tommy Atkins’ enxertada
nas variedades porta-enxerto Ubá e Coquinho) e duas condições hídricas
(restrição, que consistiu de corte do fornecimento de água às plantas no início do
período experimental, e conforto, que consistiu da manutenção do fornecimento
de água às plantas no período experimental), com três repetições cada. As
subparcelas foram representadas pelas medições diárias das variáveis analisadas.
As mudas foram mantidas sob conforto hídrico até o começo das avaliações,
quando se deu o início do tratamento sob restrição hídrica. Para evitar o
secamento e morte das folhas nas plantas sob restrição de água, ao ser
constatado o menor valor de condutância estomática, procedeu-se a reidratação
das plantas, dando continuidade às medições até a obtenção da condutância
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máxima (ZAHARAH e RAZI, 2009). Essa sequência de medidas correspondeu a
um ciclo de resposta, sendo os tratamentos avaliados por dois ciclos.
O conteúdo relativo de água (CRA) foi avaliado diariamente, sendo
coletados em folhas maduras discos foliares de 71 mm² e obtida a massa fresca.
Esses foram embebidos em água destilada em frasco coberto com folha de
alumínio por quatro horas, quando foi determinada a massa túrgida. Em seguida,
foram levados à estufa de ventilação forçada a 85 °C por 24 horas, quando foi
determinada a massa seca (SMART e BINGHAM, 1973). O valor do CRA foi
obtido pela seguinte equação:

CRA 

( MassaFresc a  MassaSeca )
( MassaTurgi da  MassaSeca )

Foram realizadas medições com uso do clorofilômetro SPAD-502 (SoilPlant Analysis Development Section, Minolta Camera Co., Japan) diariamente
no mesmo disco foliar usado para a determinação do CRA. O índice SPAD por
parcela foi obtido por meio da média de seis leituras consecutivas.
Para a leitura da condutância estomática (gs) e taxa fotossintética (A) foi
utilizado o Sistema Portátil de Análise de Fotossíntese (Licor 6400, Li-Cor,
Lincoln, NE), sendo o fluxo luminoso (1000 µmol m-2 s-1), a temperatura e a
umidade relativa (ambiente) da câmara da amostra mantidas conforme
recomendação de Allen et al. (2000). As medições foram realizadas sempre no
terço central da quinta ou sexta folha totalmente expandida a partir do ápice do
ramo (SILVA et al., 2000; LUVAHA et al., 2007). O registro dos dados foi
realizado após a estabilização da umidade relativa do ar na câmara de
amostragem (SHIVASHANKARA e MATHAI, 2000), consistindo de seis
leituras a intervalos de 5 segundos, dos quais foram obtidas médias para
caracterizar a parcela amostral.
A tensão de água no solo também foi coletada diariamente. A
manutenção da umidade do solo nos tratamentos em conforto hídrico se deu por
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gravimetria, pesando diariamente a massa do conjunto planta-vaso-solo, e
repondo a quantidade de água perdida, ou seja, mantendo o solo em capacidade
de campo. Nos tratamentos sob restrição hídrica, a reidratação também foi
realizada por método gravimétrico.
O número de folhas foi contabilizado no início e final de cada ciclo.
Para verificar a influência das condições hídricas nas mudas estudadas,
foi realizada a análise de variância com os dados transformados ((y+1)^0,5), em
que as variáveis dependentes foram submetidas ao teste F, e quando necessário
ao teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade (P≤0,05). Para verificar se
houve correlação entre pares das variáveis estudadas, foi calculado o coeficiente
de correlação de Pearson e seu correspondente valor P.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra a análise da variância entre os diferentes tratamentos,
com indicações de diferenças significativas.

TABELA 1. Resumo da análise de variância (graus de liberdade e F calculado)
com fator de transformação ((y+1)^0,5) para conteúdo relativo de
água (CRA), índice SPAD, condutância estomática (gs), taxa
fotossintética (A) e número de folhas de mudas de mangueira
submetidas a conforto e restrição hídrica durante abril/maio de
2011 em Janaúba, MG.
F Calculado
F.V.
Muda
Condição
Hídrica(C.H.)
Muda x C.H.
erro (a)
Dias
Muda x Dias
C.H. x Dias
Muda x C.H.
x Dias
erro (b)
C.V. a (%)
C.V. b (%)

G.L.
4

N.
Folhas
22,86***

1,42

1

0,19ns

4
18
25
100
25

CRA

SPAD

gs

A

ns

6,59**

4,36*

7,17**

0,18ns

0,16ns

6,30*

7,75*

1,62ns
8,66***
3,07**
1,72ns

1,88ns
3,62***
1,49**
0,48ns

1,42ns
6,96***
1,37*
0,57ns

1,09ns
7,10***
1,22ns
3,83***

1,15ns
11,00***
1,37*
5,61***

100

0,54ns

1,03ns

1,26ns

0,93ns

1,00ns

502

13,21
6,15

2,96
2,41

19,93
3,35

4,58
1,10

56,71
14,21

* Há diferença significativa pelo Teste F ao nível de 5% de probabilidade (P≤0,05).
** Há diferença significativa pelo Teste F ao nível de 1% de probabilidade (P≤0,01).
***Há diferença significativa pelo Teste F ao nível de 0,1% de probabilidade (P≤0,001).
ns
Não há diferença significativa pelo Teste F ao nível de 5% de probabilidade (P≥0,05).

Os resultados mostrados na Tabela 1 indicam que não houve interação
entre mudas e condição hídrica. Houve diferença dentro do fator condição
hídrica apenas para as variáveis condutância estomática (gs) e taxa fotossintética
(A), independentemente do tipo de muda utilizada, e entre mudas para número
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de folhas, índice SPAD, condutância estomática (gs) e taxa fotossintética (A),
independentemente da condição hídrica às quais as plantas foram submetidas.
As mudas da variedade Coquinho apresentaram superioridade quanto ao
número de folhas, tendo isso ocorrido devido ao maior porte das mudas em
relação às demais estudadas (TABELA 2).
O indice Spad foi maior nas mudas ‘Tommy Atkins’ enxertadas em
‘Coquinho’, ‘Ubá’ e ‘Tommy Atkins’ enxertadas em ‘Ubá’, menor nas mudas
‘Coquinho’ e mediano nas mudas ‘Tommy Atkins’ (TABELA 2). A variável
índice Spad pode ser intrínsica da variedade, o que justifica as diferenças
ocorridas entre as mudas de raiz própria ‘Coquinho’ e ‘Ubá’. Nas mudas
enxertadas houve semelhança estatística de tal índice devido à parte aérea ser de
uma mesma variedade (Tommy Atkins). Pesquisas têm demonstrado diferenças
dos valores do índice Spad entre variedades ou cultivares nas culturas do milho
(ARGENTA et al., 2001); do algodoeiro (NEVES et al., 2009); da cana-deaçúcar (FERREIRA et al., 2010), e do feijoeiro (SILVEIRA et al., 2003).

TABELA 2. Médias do número de folhas (Un.), índice SPAD, condutância
estomática (gs) e taxa fotossintética (A) de mudas de diferentes
variedades de mangueira conduzidas durante abril/maio de 2011
em Janaúba, MG.
Mudas
‘Coquinho’
‘Coquinho’ e
‘T. Atkins’
‘Tommy
Atkins’
‘Ubá’
‘Ubá’ e ‘T.
Atkins’

41,556b

gs
(mol m-2 s-1)
0,0174b

A
(µmol m-2 s-1)
3,259b

31,555b

49,123a

0,0489ab

6,341a

30,277b

46,191ab

0,0430ab

5,955a

35,833b

51,942a

0,0611a

7,417a

34,500b

48,608a

0,0384ab

5,630a

N. de folhas
(un.)
60,833a

Spad

Médias aritméticas originais seguidas por teste de médias com fator de transformação (y+1)^0,5.
Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%
de probabilidade.
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As mudas ‘Ubá’ apresentaram condutância estomática (gs) superior em
relação às demais, sendo os menores valores desta variável encontrados nas
mudas da variedade Coquinho (TABELA 2). Por apresentar menor gs, as mudas
‘Coquinho’ também apresentaram a menor taxa fotossintética (A) entre as mudas
estudadas. As demais mudas não diferiram entre si, mantendo estatisticamente
superiores quanto a A. É provável que as mudas ‘Tommy Atkins’ enxertadas em
‘Coquinho’, as ‘Tommy Atkins’ e as ‘Tommy Atkins’ enxertadas ‘Ubá’ sejam
mais eficientes na assimilação de carbono, pois, apesar de apresentarem valores
medianos de gs comparativamente às mudas de ‘Ubá’, todas estas mantiveram
estatisticamente semelhantes quanto a A. Graça et al. (2010) encontraram
diferenças para condutância estomática e para taxa fotossintética entre três
cultivares de cana-de-açúcar estudadas, e sugeriram que tais parâmentros podem
ser utilizados na avaliação e distinção de genótipos dessa espécie. Koundouras et
al. (2008), estudando videiras ‘Cabernet Sauvignon’ sobre dois porta-enxertos,
não observaram diferenças significativas da condutância estomática e nem da
taxa fotossintética quando analisadas independentemente da condição hídrica.
A restrição hídrica não afetou estatisticamente o número de folhas das
mudas, provavelmente devido ao curto período em que elas foram avaliadas
(TABELA 1). O Conteúdo Relativo de Água (CRA) e o índice SPAD também
não foram influenciados pela restrição hídrica. Sant’anna (2009) observou que o
CRA foi reduzido em mudas de variedades citros submetidas à deficiência
hídrica progressiva. Graça et al. (2010), ao estudar três variedades de cana-deaçúcar, encontraram redução significativa no CRA de plantas sob estresse
hídrico quando comparadas às irrigadas. Pincelli (2010), analisando tolerância à
deficiência hídrica em variedades de cana-de-açúcar observou redução do índice
SPAD das plantas submetidas a tal deficiência (50% da umidade do solo em
capacidade de campo). Em gramíneas o índice SPAD foi inferior com a
disponibilidade hídrica do solo reduzida (BONFIM-SILVA et al., 2011).
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TABELA 3. Médias de condutância estomática (gs) e taxa fotossintética (A) de
mudas de mangueira submetidas a diferentes condições hídricas
durante abril/maio de 2011 em Janaúba, MG.
Condição Hídrica
Conforto Hídrico
Restrição Hídrica

gs (mol m-2 s-1)
0,0504a
0,0331b

A (µmol m-2 s-1)
6,436a
5,005b

Médias aritméticas originais seguidas por teste de médias com fator de transformação (y+1)^0,5.
Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.

As mudas submetidas à restrição hídrica apresentaram menores valores
de condutância estomática (gs) e taxa fotossintética (A) (TABELA 3). Zaharah e
Razi (2009), estudando a variedade de manga Chokanan, observaram redução da
condutância estomática em todas as plantas submetidas ao estresse hídrico.
Estudos com cana-de-açúcar submetidas à deficiência hídrica mostraram
redução da condutância estomática e da taxa fotossintética nas variedades
testadas (GRAÇA et al., 2010; PINCELLI, 2010). O mesmo ocorre com videiras
(IACONO et al., 1998; PARANYCHIANAKIS et al., 2004; KOUNDOURAS et
al., 2008) e citros submetidos ao deficit hídrico (GOMES et al., 2004; PÉREZPÉREZ et al., 2010).
O número de folhas das mudas ‘Coquinho’ manteve-se maior durante
todo o período do experimento comforme mostra a Figura 1. As mudas ‘Tommy
Atkins’ e as ‘Tommy Atkins’ enxertadas em ‘Ubá’ apresentaram ganho
significativo de folhas durante o período experimental. Provavelmente a
interação da parte aérea ‘Tommy Atkins’ com o porta-enxerto ‘Ubá’ favoreceu o
desenvolvimento das gemas foliares e o lançamento de novas folhas.
No oitavo dia de avaliação observou-se diferença significativa do
conteúdo relativo de água (CRA), cujas mudas ‘Coquinho’ apresentaram
menores valores (FIGURA 2). As mudas ‘Coquinho’ mostraram-se mais
sensíveis à restrição hídrica, o que proporcionou uma menor média
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FIGURA 1. Número de folhas aos dias 1, 19 e 26 de mudas de mangueira
cultivadas durante abril/maio de 2011 em Janaúba, MG. Médias
aritméticas originais seguidas por teste de médias com fator de
transformação (y+1)^0,5. Médias seguidas de letras distintas,
maiúsculas na variedade e minúsculas no dia, diferem entre si pelo
teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. *Corte do
fornecimento de água; +Retorno do fornecimento de água.
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FIGURA 2. Conteúdo relativo de água (CRA) de mudas de mangueira
cultivadas durante abril/maio de 2011 em Janaúba, MG. Médias
aritméticas originais seguidas por teste de médias com fator de
transformação (y+1)^0,5. Médias seguidas de letras distintas no
dia de avaliação diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5%
de probabilidade; Médias sem letras implicam diferenças não
significativas. *Corte do fornecimento de água; +Retorno do
fornecimento de água.
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diária do CRA nesse dia. As diferenças ocorridas nos dias 13 e 15
provavelmente foram decorrentes das variações climáticas, já que nesses dias
todas as mudas estavam sob o mesmo regime hídrico.
As mudas ‘Ubá’ apresentaram superioridade dos valores de índice SPAD
durante todo o período de avaliação, enquanto que na maior parte desse período
as mudas ‘Coquinho’ mostraram os menores valores SPAD (FIGURA 3). As
mudas enchertadas (‘Tommy Atkins’ enxertada em ‘Coquinho’ e em ‘Ubá’)
mantiveram em grande parte do período avaliado valores de SPAD semelhantes
aos das mudas pé-franco com mesma parte aérea (‘Tommy Atkins’). Entretanto,
as mudas ‘Tommy Atkins’ enxertadas em ‘Coquinho’ apresentaram maior índice
SPAD no 11º dia e as ‘Tommy Atkins’ enxertadas em ‘Ubá’ no oitavo dia, o que
sugere que esta variedade de copa, enxertada nestas variedades porta enxerto,
proporciona incremento em tal índice. Varios autores têm observado diferenças
do índice SPAD entre variedades de uma mesma cultura (ARGENTA et al.,
2001; SILVEIRA et al., 2003; NEVES et al., 2009; SONGSRI et al., 2009;
FERREIRA et al., 2010).
Predominantemente as mudas ‘Ubá’ apresentaram as maiores taxas
fotossintéticas (A) e as mudas ‘Coquinho’ as menores taxas (FIGURA 4).
Verificou-se uma semelhança de comportamento entre o índice SPAD (FIGURA
3) e a taxa fotossintética (FIGURA 4) das mudas quando observados os
resultados do teste de médias. Esse comportamento pode ser justificado pelo fato
de o índice SPAD estar diretamente correlacionado com o teor de clorofila foliar
em mangueiras (SALLA et al, 2007), e tal teor com o potencial fotossintético
(REGO e POSSAMAI, 2006). Além do teor de clorofila foliar outros fatores
podem influenciar a taxa fotossintética, dentre eles a atividade estomática
(GOMES et al., 2004; KOUNDOURAS et al., 2008; GRAÇA et al., 2010) e a
variação climática (COSTA e MARENCO, 2007).
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FIGURA 3. Índice SPAD de mudas de mangueira cultivadas durante abril/maio
de 2011 em Janaúba, MG. Médias aritméticas originais seguidas
por teste de médias com fator de transformação (y+1)^0,5. Médias
seguidas de letras distintas no dia de avaliação diferem entre si pelo
teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade; Médias sem letras
implicam diferenças não significativas. *Corte do fornecimento de
água; +Retorno do fornecimento de água.
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FIGURA 4. Taxa Fotossintética (A) de mudas de mangueira cultivadas durante
abril/maio de 2011 em Janaúba, MG. Médias aritméticas originais
seguidas por teste de médias com fator de transformação
(y+1)^0,5. Médias seguidas de letras distintas no dia de avaliação
diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade;
Médias sem letras implicam diferenças não significativas. *Corte
do fornecimento de água; +Retorno do fornecimento de água.
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A restrição hídrica afetou a condutância estomática (gs) das mudas nos
últimos dias de cada ciclo de restrição, persistindo até o primeiro dia após a
reidratação (FIGURA 5). Em estudos com mudas de mangueira da variedade
Chokanan cultivadas em vasos de 20 l em casa de vegetação, Zaharah e Razi
(2009) observaram que a mínima gs foi encontrada próximo aos 30 dias de
estresse hídrico, e com dez dias após o retorno do fornecimento de água as
plantas ainda não tinham alcançado gs próxima à inicial. Ismail e Davies (2000)
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FIGURA 5. Condutância estomática (gs) de mudas de mangueira cultivadas sob
restrição e conforto hídrico durante abril/maio de 2011 em Janaúba,
MG. Médias aritméticas originais seguidas por teste de médias com
fator de transformação (y+1)^0,5. Médias seguidas de letras
distintas no dia de avaliação diferem entre si pelo teste F ao nível
de 5% de probabilidade; Médias sem letras implicam diferenças
não significativas. *Corte do fornecimento de água; +Retorno do
fornecimento de água.
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atribuem a recuperação gradual da condutância estomática após a reidratação das
plantas a sinais não hídricos que persistentemente afetam o ABA produzido
durante período de estresse hídrico. Medina e Machado (1998) citam que a
recuperação de plantas sob deficiência hídrica depende do porta-enxerto e da
intensidade do estresse. Iacono et al. (1998) relatam que o porta-enxerto pode
influenciar fortemente a resposta da copa de Vitis vinifera a baixas umidades do
solo em termos de condutância estomática, fotossíntese e eficiência de
carboxilação. Gomes et al. (2004), estudando o efeito do estresse hídrico em
mudas de laranjeiras ‘Pêra’ enxertadas em limoeiro ‘Cravo’, verificaram que
plantas

com

sete

dias

sem

irrigação

apresentaram

valores

de

gs

significativamente menores em relação às plantas em conforto hídrico.
Pesquisando o comportamento de mudas de laranjeira ‘Valência’ enxertadas
sobre limoeiro ‘Cravo’ e Poncirus trifoliata, Medina e Machado (1998)
observaram que a gs atingiu valores mínimos respectivamente no nono e décimo
dia após a interrupção da irrigação, e após a reirrigação a recuperação foi
vagarosa, não atingindo os valores iniciais até o quarto dia. Esses autores
sugerem que a comunicação química entre a raiz e a parte aérea que provoca o
movimento estomático seja intermediada por substâncias de crescimento,
possivelmente o ABA produzido no sistema radicular. Em cana-de-açúcar,
Graça et al. (2010) constataram a mínima condutância estomática entre o quarto
e sétimo dia de restrição hídrica, variando de acordo com a variedade.
A taxa fotossintética (A) mostrou comportamento semelhante à
condutância estomática (FIGURA 6). Vários autores observaram que a taxa
fotossintética está diretamente relacionada com a condutância estomática
(IACONO et al., 1998; MEDINA E MACHADO, 1998; PARANYCHIANAKIS
et al., 2004; MIYASHITA et al., 2005; LUVAHA et al., 2007; GONCALVES
et al., 2010). Gomes et al. (2004), Koundouras et al. (2008) e Graça et al. (2010)
verificaram que, sob restrição progressiva ou parcial da disponibilidade hídrica,
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FIGURA 6. Taxa fotossintética (A) de mudas de mangueira cultivadas sob
restrição e conforto hídrico durante abril/maio de 2011 em
Janaúba, MG. Médias aritméticas originais seguidas por teste de
médias com fator de transformação (y+1)^0,5. Médias seguidas de
letras distintas no dia de avaliação diferem entre si pelo teste F ao
nível de 5% de probabilidade; Médias sem letras implicam
diferenças não significativas. *Corte do fornecimento de água;
+
Retorno do fornecimento de água.
as plantas obtiveram redução da taxa fotossintética respectivamente nas culturas
de citros, videira e cana-de-açúcar, acompanhando a redução da condutância
estomática. Esses autores atribuem este efeito à redução da abertura estomática,
o que torna limitante o movimento de gases da atmosfera para o espaço
intercelular. Gomes et al. (2004), Luvaha et al. (2007) e Gonçalves et al. (2010)
citam que, apesar da fotossíntese ser controlada principalmente pela atividade
estomática, as taxas de assimilação do CO2 de plantas não irrigadas também
podem ser afetadas por fatores não estomáticos, como o aumento da resistência à
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difusão de CO2 e as reduções na reação dos fotossistemas, e na atividade de
algumas enzimas fotossintéticas, como a ribulose bisfosfato carboxilase
/oxigenase (rubisco).
A Tabela 4 mostra os coeficientes de correlação de Pearson entre as
variáveis tensão de água no solo, conteúdo relativo de água, condutância
estomática e taxa fotossintética. Todas as variáveis se correlacionaram
significativamente pelo teste P; entretanto apenas a condutância estomática (gs) e
a taxa fotossintética (A) apresentaram alto coeficiente de correlação, indicando a
proporcionalidade entre tais variáveis. Paranychianakis et al. (2004), analisando
a influência do porta-enxerto em mudas de videira ‘Soultanina’ submetidas a
estresse

hídrico

parcial,

constataram

que

a

condutância

estomática

correlacionou-se significativamente com a taxa fotossintética com alto
coeficiente de correlação. Em estudos com videiras ‘Cabernet Sauvignon’ sobre
dois porta-enxertos, Koundouras et al. (2008) encontraram alta correlação A vs.
gs. Segundo esses autores, em situações de deficit hídrico a taxa fotossintética
parece ser fortemente regulada pela condutância estomática. Costa e Marenco
(2007) verificaram uma correlação positiva e altamente significativa entre essas
variáveis, porém relativamente baixa em estudos com árvores jovens de

TABELA 4. Coeficientes de Correlação de Pearson entre as variáveis tensão de
água no solo (TAS), conteúdo relativo de água (CRA),
condutância estomática (gs) e taxa fotossintética (A) de mudas de
mangueira cultivadas durante abril/maio de 2011 em Janaúba, MG.
Variável
T.A.S.
C.R.A.
gs

C.R.A.
gs
A
Correlação Valor P Correlação Valor P Correlação Valor P
-0,164
<,001**
-0,306
<.001**
-0,359
<,001**
-0,0713
0,0467*
-0,0798
0,0258*
0,913
<,001**

*Há diferença significativa pelo Teste P ao nível de 5% de probabilidade (P≤0,05); **Há diferença
significativa pelo Teste P ao nível de 1% de probabilidade (P≤0,01).

24

andiroba (Carapa guianensis).
De modo geral, as mudas de manga estudadas apresentam sensibilidade
à restrição hídrica quanto às torças gasosas, porém não foi possível observar
para cada muda estudada diferenças entre as condições hídricas com o avanço do
dessecamento, impossibilitando indicar qual muda apresenta maior tolerância à
restrição hídrica progressiva. Novos estudos, verificando o comportamento de
outras variáveis ligadas as relações hídricas das plantas, devem ser realizados
com o intuito de analisar mais a fundo o comportamento de mudas de mangueira
submetidas à restrição de água.
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5 CONCLUSÕES

As mudas da mangueira ‘Ubá’ apresentam maior índice SPAD,
condutância estomática (gs) e taxa fotossintética (A), independentemente da
condição hídrica as quais as plantas foram submetidas.
A restrição de água no solo interfere nas trocas gasosas de plantas jovens
de mangueira, com redução da condutância estomática e da taxa fotossintética
independentemente do tipo de muda utilizada.
As mudas de mangueira estudadas não apresentam diferença entre as
condições hídricas para número de folhas, conteúdo relativo de água, índice
SPAD, condutância estomática e taxa fotossintética dentro dos dias de avaliação.
A taxa fotossintética apresenta alta e significativa correlação com a
condutância estomática para as mudas de mangueira estudadas.
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