UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E
BIOLOGIA MOLECULAR

TROCAS GASOSAS FOLIARES, ESTRESSE OXIDATIVO E
EXPRESSÃO GÊNICA EM GENÓTIPOS DE THEOBROMA CACAO
SUBMETIDOS À SECA

ABEL LOURO DE FIGUEIREDO

ILHÉUS – BAHIA - BRASIL
Agosto de 2011

ABEL LOURO DE FIGUEIREDO

TROCAS GASOSAS FOLIARES, ESTRESSE OXIDATIVO E EXPRESSÃO
GÊNICA EM GENÓTIPOS DE THEOBROMA CACAO SUBMETIDOS À SECA

Dissertação
apresentada
à
Universidade Estadual de Santa Cruz,
como parte das exigências para
obtenção do título de Mestre em
Genética e Biologia Molecular.
Área de concentração: Genética
e Biologia Molecular
Orientador: Prof. Dr. Alex-Alan
Furtado de Almeida.

ILHÉUS – BAHIA – BRASIL
Agosto de 2011

ABEL LOURO DE FIGUEIREDO

TROCAS GASOSAS FOLIARES, ESTRESSE OXIDATIVO E EXPRESSÃO
GÊNICA EM GENÓTIPOS DE THEOBROMA CACAO SUBMETIDOS À SECA

Dissertação
apresentada
à
Universidade Estadual de Santa Cruz,
como parte das exigências para
obtenção do título de Mestre em
Genética e Biologia Molecular.
Área de concentração: Genética
e Biologia Molecular
Orientador: Prof. Dr. Alex-Alan
Furtado de Almeida.

APROVADA: 30 de Agosto de 2011

Prof. Dr. Rogério Ferreira Ribas

Prof. Dr. Márcio Gilberto Cardoso Costa

UFRB

UESC

Prof. Dr. Carlos Priminho Pirovani

Prof. Dr. Alex-Alan Furtado de Almeida

UESC

UESC - Orientador

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, Sandra Mara Louro de Figueiredo e Juraci Lopes de Figueiredo, pelo
esforço em me ajudar e por tudo mais, dedico.

ii

AGRADECIMENTOS

A Deus, em primeiro lugar, por sempre me rodear de pessoas boas e por
guiar meus caminhos.
A Universidade Estadual de Santa Cruz e ao Programa de pós-graduação em
Genética e Biologia Molecular pela oportunidade de realizar este curso.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (Capes),
pela concessão da bolsa.
Ao United States Department of Agriculture (USDA), na pessoa de Virupax C.
Baligar, pelo apoio financeiro e científico ao projeto de pesquisa.
Ao Professor Dr. Alex-Alan Furtado de Almeida, por estar sempre do meu
lado, pela fé, pelo incentivo em não desistir de nada, pela paciência, pela
compreensão, pela confiança depositada, pela orientação e pelos conhecimentos
transmitidos.
Ao Professor Dr. Dário Ahnert, pela co-orientação e pela confiança.
Ao professor Ronan que, então coordenador PPGGBM, me incentivou a
continuar o mestrado e fazer a matrícula em minha nova graduação.
A Fabrícia, secretária do colegiado e pessoa espetacular, por sua
compreensão e por fazer tudo ao seu alcance para me ajudar.
Aos Professores Dr. Priminho, Fábio Gomes, Olímpio, Raildo e Raul, pela
colaboração no trabalho.
iii

A Solange, pela amizade, incentivo e apoio na preparação do experimento.
A Luciana Cidade pelo apoio moral e pela ajuda durante todo o experimento
em casa de vegetação e no laboratório.
A Ivanildes, pela amizade, ajuda com as análises enzimáticas e análises
estatísticas.
A Márcia, pela ajuda fornecendo artigos e com as análises estatísticas.
A Diana e Amanda pela ajuda nas análises de Expressão Gênica.
A Fabiana Bertolde e Vânia, pelo esclarecimento de inúmeras dúvidas.
A Andréa, pela ajuda em casa de vegetação e no laboratório.
A Jadiel e Lucas, pela ajuda nas análises de composição química.
À minha amada mãe, Sandra Mara Louro de Figueiredo, pelo apoio total,
incluindo ajuda na casa de vegetação.
Aos colegas e amigos do Centro de Biotecnologia e Genética pelo apoio,
paciência, fornecimento de materiais e momentos de descontração em meio ao
trabalho.
Aos amigos e professores do curso de medicina, pelo apoio, pela fé e pela
compreensão das minhas faltas.
A todos que colaboraram de alguma maneira para a realização deste
trabalho, meus sinceros agradecimentos.

iv

ÍNDICE

EXTRATO ................................................................................................................. vii
ABSTRACT................................................................................................................ ix
1.

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 1
1.1.

2.

3.

Objetivos ........................................................................................................ 3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA................................................................................ 3
2.1.

A cacauicultura e as mudanças climáticas ..................................................... 3

2.2.

Respostas fisiológicas a seca ........................................................................ 5

2.3.

Respostas moleculares a seca ...................................................................... 8

MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................. 11
3.1.

Material vegetal ............................................................................................ 11

3.2.

Análises do solo e condições de cultivo ....................................................... 12

3.3.

Parâmetros micrometeorológicos ................................................................. 16

3.4.

Aplicação dos tratamentos ........................................................................... 17

3.5.

Trocas gasosas foliares ............................................................................... 17

3.6.

Coleta do material e obtenção do extrato enzimático................................... 18

3.6.1. Atividade enzimática da Peroxidase do guaiacol (POD)........................ 19
3.6.2. Atividade enzimática Polifenoloxidase (PPO) ........................................ 19
3.7.

Extração de RNA e síntese de cDNA ........................................................... 19

3.8.

Análises de expressão gênica ...................................................................... 20

3.9.

Análise estatística ........................................................................................ 21
v

4.

5.

RESULTADOS .................................................................................................. 21
4.1.

Respostas das trocas gasosas foliares ao déficit hídrico no solo ................ 21

4.2.

Atividade enzimática .................................................................................... 28

4.3.

Expressão gênica relativa ............................................................................ 30

DISCUSSÃO ...................................................................................................... 32
5.1.

Respostas das trocas gasosas foliares a seca do solo ................................ 32

5.2.

Atividade enzimática .................................................................................... 35

5.3.

Expressão gênica relativa ............................................................................ 36

6.

CONCLUSÕES .................................................................................................. 38

7.

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 39

vi

EXTRATO

FIGUEIREDO, Abel Louro de, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
agosto de 2011. Trocas gasosas foliares, estresse oxidativo e expressão gênica
em genótipos de Theobroma cacao submetidos à seca. Orientador: Alex-Alan
Furtado de Almeida. Co-orientador: Dario Ahnert.

Com o aquecimento global, há expectativa de agravamento dos episódios de
seca no mundo. A água deverá ser considerada, até o final da próxima década,
como recurso estratégico e insumo mais importante para o desenvolvimento
econômico, principalmente dos países essencialmente agrícolas como o Brasil. Além
disso, recentemente, introduziu-se o cacau na região semi-árida do estado da Bahia,
município de Mucugê, cultivado a pleno sol como monocultivo, em sistema de
fertirrigação por gotejamento, servindo de escape ao ataque de doenças fúngicas.
Assim, o presente trabalho teve como objetivo principal avaliar as trocas gasosas
foliares, o estresse oxidativo e a expressão gênica em três genótipos de T. cacao
(Pucala, TSA-792 e SCA-6) submetidos à seca. Cada genótipo foi submetido a sete
tratamentos de deficiência hídrica no solo, controlados pelo potencial hídrico do solo
(ΨSOLO) [-0,1; - 0,3; -0,5; -0,8; -1,0; -1,2 e -1,5 MPa], mais o tratamento controle (0,033 MPa – capacidade de campo). Mensuraram-se, após cinco dias de
aclimatação, as variáveis de trocas gasosas foliares [fotossíntese líquida (A),
condutância estomática ao vapor de água (gs), transpiração foliar (E), razão da
concentração interna/atmosférica de CO2 (Ci/Ca) e eficiência intrínseca do uso da
água (A/gs)]. Analisou-se a atividade das enzimas polifenoloxidase (PPO) e
peroxidase do guaiacol (POD), bem como a expressão dos genes psbA, psbO
(proteínas de PS II) e pip1;3 (aquaporina), em nível foliar, em plantas submetidas
aos ΨSOLO de -0,033; -0,1; -0,3 e -0,5 MPa. Observou-se que A reduziu com a
diminuição de ΨSOLO nos três genótipos avaliados. Em ΨSOLO de -1,5 MPa,
vii

considerado ponto de murcha permanente para a maioria das espécies mesófitas, o
Pucala apresentou A mais alta que o SCA-6 e o TSA-792. Ocorreu decréscimo de gs
e E com a redução de ΨSOLO nos três genótipos avaliados. Em ΨSOLO menor que -0,8
MPa, o Pucala apresentou valores de gs e E maiores (P<0,05) que dos outros dois
genótipos, que continuaram a reduzir gs e E com a diminuição de ΨSOLO. Os valores
da razão Ci/Ca permaneceram constantes para o SCA-6 e o Pucala com a redução
de ΨSOLO até -0,5 MPa, ao passo que para o TSA-792 esta constância ocorreu até
ΨSOLO de -0,3 MPa. A partir destes valores, Ci/Ca diminuiu com a redução de ΨSOLO.
Houve um incremento nos valores de A/gs para o TSA-792 com a redução de ΨSOLO
até -0,8 MPa, a partir do qual iniciou-se um decréscimo de A/gs. Em contrapartida,
para os genótipos SCA-6 e Pucala, observou-se um aumento de A/gs com a
redução de ΨSOLO até -1,5 MPa. Observou-se um aumento na atividade de POD e
de PPO com a redução de ΨSOLO para os três genótipos de T. cacao avaliados,
principalmente para o Pucala. A transcrição do gene psbA ocorreu de forma
expressiva nos genótipos SCA-6 e Pucala até o tratamento correspondente ao
ΨSOLO de -0,3 MPa. Entretanto, em ΨSOLO de -0,5 MPa, houve uma repressão deste
gene em relação ao tratamento controle. Por outro lado, os genótipos SCA-6 e TSA792 apresentaram redução da expressão do gene psbO em todos os tratamentos de
seca. Ao contrário, o genótipo Pucala aumentou a expressão de psbO e atingiu o
maior valor no ΨSOLO correspondente a -0,3 MPa, seguida de repressão em ΨSOLO
de -0,5 MPa, em relação ao controle. A expressão do gene pip1;3 foi reprimida nos
genótipos SCA-6 e TSA-792, em todos os tratamentos avaliados, e aumentada no
Pucala. O genótipo Pucala, em condições de déficit hídrico no solo, foi superior ao
SCA-6 e ao TSA-792 para a maioria das variáveis de trocas gasosas foliares,
estresse oxidativo e moleculares avaliadas. Desta forma, o genótipo Pucala
aclimatou-se melhor ao estresse hídrico no solo, principalmente em condições de
baixos valores de ΨSOLO, o que o caracterizou como mais tolerante e como
candidato potencial para estudos de melhoramento genético do cacaueiro em
relação a resistência à seca.

Palavras-chave: estresse hídrico, seca, Theobroma cacao, aquaporinas, q-PCR.
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ABSTRACT

FIGUEIREDO, Abel Louro de, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
agosto de 2011. Leaf gas exchange, oxidative stress and gene expression in
Theobroma cacao genotypes submitted to drought. Advisor: Alex-Alan Furtado
de Almeida. Co-advisor: Dario Ahnert.

With global warming, it is expected worsening of drought in the world. The water
should be considered until the end of next decade, as a strategic resource and most
important input for economic development, especially the mainly agricultural
countries like Brazil. Moreover, recently introduced the cacao in semi-arid region of
Bahia state, county Mucugê, grown in full sun as monoculture in drip fertigation
system, serving escape the attack of fungal diseases. Thus, this study aimed to
evaluate the leaf gas exchange, oxidative stress and gene expression in three
genotypes of T. cacao (Pucala, TSA-792 and SCA-6) submitted to drought. Each
genotype was subjected to seven treatments of soil water, controlled by soil water
potential (ΨSOLO) [-0.1, -0.3, -0.5, -0.8, -1.0, -1.2 and -1.5 MPa], plus the control
treatment (-0.033 MPa - field capacity). Was measured after five days of acclimation,
the leaf gas exchange variables [net photosynthesis (A), stomatal conductance to
water vapor (gs), leaf transpiration (E), ratio of internal concentration/atmospheric
CO2 (Ci/Ca) and Intrinsic efficiency of water use (A/gs)]. We analyzed the activity of
the enzyme polyphenol oxidase (PPO) and guaiacol peroxidase (POD), as well as
the expression of genes psbA, psbO (PS 2 proteins) and pip1; 3 (aquaporin) in leaf of
plants submitted to ΨSOLO of -0.033, -0.1, -0.3 and -0.5 MPa. It was observed that A
reduced with decrease of ΨSOLO in the three genotypes. In ΨSOLO of -1.5 MPa,
considered permanent wilting point for most mesophytic species, the Pucala
presented A of 3.89 μmol CO2 m-2 s-1, while the genotypes SCA-6 and TSA-792
showed lower values of A. Occurred decreased of gs and E with the reducing of
ix

ΨSOLO in the three T. cacao genotypes. In ΨSOLO lower than -0.8 MPa, the gs and E
values presented by Pucala were major (P<0.05) than the other two genotypes,
which continued to reduce gs and E with decreasing ΨSOLO. The values of Ci/Ca
remained constant for the SCA-6 and Pucala with the reduction of ΨSOLO to -0.5 MPa,
while for the TSA-792 this constancy occur until -0.3 MPa. From these values, Ci/Ca
decreased with the reduction of ΨSOLO. There was an increase in the values of A/gs
for the TSA-792 with reduced ΨSOLO to -0.8 MPa, from which began a decrease of
A/gs. In contrast, there was an increase of A/gs with the reduction of ΨSOLO to -1.5
MPa for Pucala and SCA-6 genotypes. There was an increase in the activity of POD
and PPO by reducing ΨSOLO for the three genotypes of T. cacao evaluated,
especially for Pucala. The psbA gene transcription was significantly in SCA-6
genotypes and Pucala corresponding to treatment of ΨSOLO -0.3 MPa. However, in
ΨSOLO of -0.5 MPa, there was a repression of this gene in relation to the control
treatment. On the other hand, SCA-6 and TSA-792 genotypes had reduced
expression of the psbO gene in all treatments of drought. In contrast, the Pucala
genotype increased the expression of psbO, which reached the highest value in
ΨSOLO corresponding to -0.3 MPa, followed by repression in ΨSOLO of -0.5 MPa,
compared to control. The gene expression pip1;3 was suppressed in genotypes
SCA-6 and TSA-792, in all treatments evaluated, and increased in Pucala. The
Pucala genotype under conditions of water deficit in soil was higher than SCA-6 and
TSA-792 for most of the variables of leaf gas exchange, oxidative stress and
molecular evaluated. Thus, the Pucala genotype acclimate better to water stress in
soil, especially under conditions of low water potential values, which made him more
tolerant to drought and as a potential candidate for studies on cocoa breeding for
resistance to drought.
Keywords: water stress, drought, Theobroma cacao, aquaporins, q-PCR.
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1. INTRODUÇÃO
O cacau, explorado quase que exclusivamente para fabricação de chocolate,
é um dos cultivos tropicais mais importantes do mundo, do ponto de vista
socioeconômico e ecológico, especialmente por ser cultivado em países pobres,
sendo o continente africano responsável pela maior parte da produção mundial
(UNCTAD, 2005/06; SOUZA; DIAS, 2001). No Brasil, a maior área de produção se
encontra na Bahia, onde praticamente 100 municípios têm sua economia baseada
no cacau, cultivado em aproximadamente 29 mil propriedades, em área de 559 mil
ha, sendo que, no sul da Bahia, cultiva-se grande parte do cacau sob sombra de
árvores da Mata Atlântica em sistema de ‘Cabruca’ ou com outras árvores de valor
econômico (SOUZA; DIAS, 2001).
As concentrações atmosféricas dos principais gases componentes do efeito
estufa aumentaram deste a era pré-industrial e se nada for melhorado esperam-se
cenários com aumentos de até 6o C até o fim deste século (IPCC, 2007). Dessa
forma, com o aquecimento global, provocado pelo aumento do efeito estufa, há
expectativa de agravamento dos episódios de seca no mundo. A água deverá ser
considerada, até o final da próxima década, como recurso estratégico e insumo mais
importante para o desenvolvimento econômico, principalmente dos países
essencialmente agrícolas como o Brasil. Além disso, com o aumento crescente da
população, a demanda hídrica deverá aumentar ainda mais, o que justifica a
mobilização da comunidade científica no sentido de otimizar o manejo da água na
irrigação e aumentar a eficiência de uso da água pelas culturas, selecionando
veriedades tolerantes a seca. Muitas culturas em todo o mundo já sofrem com a falta
de água (MORISON et al., 2008). Assim, o desenvolvimento de genótipos de T.
1

cacao tolerantes a episódios de seca poderá preparar a região cacaueira para a falta
de água futura, decorrente das mudanças climáticas, evitando impactos econômicos
e sociais causados pelo alastramento da pobreza. Além disso, para o cultivo de T.
cacao em regiões semi-áridas, na região da chapada diamantina, no município de
Mucugê, BA, em sistema de monocultivo com quimirrigação por gotejamento, o
consumo de água precisa ser determinado de forma a tornar o cultivo não apenas
economicamente favorável, mas também sustentável.
Diversos aspectos fisiológicos, bioquímicos e moleculares das plantas podem
ser explorados, buscando compreender como as plantas se comportam em
respostas a determinados tipos de estresse. Do ponto de vista fisiológico, as
variáveis de trocas gasosas foliares, como fotossíntese líquida por unidade de área
foliar (A), condutância estomática ao vapor de água (gs) e transpiração (E), são
fundamentais para compreender as possíveis alterações na assimilação do carbono
e na eficiência do uso da água em condições de deficiência hídrica no solo, uma vez
que há necessidade de selecionar genótipos de T. cacao que economizem água, em
condições de baixos valores de potencial hídrico no solo, sem comprometer
significativamente a produção de biomassa.

Por outro lado, um dos aspectos

bioquímicos a ser estudado é como a planta evita o estresse oxidativo, causado por
espécies reativas de oxigênio (TIAN, LEI, 2006), geradas em maior quantidade na
célula, em condição de estresse, quando há disparidade entre funções metabólicas
que deveriam funcionar em sincronia (APEL; ANDHERIBERT, 2004; SMIRNOFF,
1998), a exemplo da captação de energia luminosa e sua utilização pela fotossíntese
em condições de estresse hídrico (LAWLOR; TEZARA, 2009). Associados aos
aspectos fisiológicos e bioquímicos, inúmeros genes e proteínas podem ser
investigados, por meio da avaliação de sua integridade, quantidade e função durante
situações adversas (FERNANDEZ et al., 2008; SHINOZAKI; YAMAGUCHISHINOZAKI, 2007).
Apesar da existência de muitos trabalhos avaliando as respostas à seca em
diferentes espécies, poucos têm abordado os aspectos moleculares comparando
genótipos ou variedades contrastantes (XIAO et al., 2009a; CELLIER et al., 1998) e,
menos ainda, determinado o nível crítico de déficit hídrico para as espécies objeto
de estudo (LEI et al., 2006; XIAO, 2009a). Com relação à genética de T. cacao, nada
se conhece sobre as bases moleculares da tolerância a seca para esta espécie.
2

1.1. Objetivos
O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar as trocas gasosas
foliares, a atividade das enzimas Peroxidase do guaiacol e Polifenoloxidase bem
como a expressão dos genes psbA, psbO e pip1;3 em três genótipos de T. cacao
(SCA-6, Pucala e TSA-792), visando elucidar mecanismos de tolerância ao deficit
hídrico no solo, para subsidiar a seleção futura de novos genótipos para serem
cultivados em solos com baixa capacidade de armazenamento de água e,ou em
regiões com precipitações pluviais irregulares.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. A cacauicultura e as mudanças climáticas

O cacau (Theobroma cacao L.) tem como local de origem geográfica a
América do Sul, onde várias populações selvagens variam da Amazônia à região
Guianese (ALMEIDA; VALLE, 2007; 2009). Considerado um dos cultivos perenes
mais importantes do mundo, com uma produção mundial estimada de 3,5 milhões de
toneladas em 2008/9 (ICCO, 2009), é cultivado predominantemente nos trópicos da
América Central e Sul, Ásia e África (MARITA et al., 2001) e comercialmente
explorado para a produção de sementes destinadas principalmente à fabricação de
chocolate. Contudo, derivados e subprodutos do cacau podem também ser
transformados em cosméticos, bebidas finas, geléias, sorvetes e sucos, dentre
outros produtos. O Brasil está entre os oito países que respondem por 90% da
produção mundial de cacau, contudo representa apenas 4% da produção mundial,
sendo a Costa do Marfim, Gana e Indonésia os maiores produtores absolutos,
somando 72% da produção (UNCTAD, 2005/06). Embora o Brasil ainda esteja entre
os maiores produtores de cacau no mundo, atualmente não é mais um grande
exportador mundial devido ao seu grande processamento industrial, o qual absorve
a produção local (UNCTAD, 2005/06).
3

Em função da importância socioeconômica e ambiental da cacauicultura na
região sul da Bahia, intensos trabalhos de pesquisa vem sendo desenvolvidos,
objetivando principalmente compreender as relações do cacau com o fungo
Moniliophthora perniciosa, causador da doença vassoura-de-bruxa, responsável por
reduzir de forma devastadora a produção do cacau desde 1989 na região cacaueira,
levando a drásticas perdas econômicas, falência de produtores e êxodo rural.
Apesar dos esforços, uma solução definitiva para o controle da vassoura-de-bruxa
no cacau é dificultada pela alta variabilidade e mutabilidade genética do fungo.
Dessa forma, tem-se buscado soluções alternativas para a espécie. O cultivo do
cacau fora do sistema ‘Cabruca’, com baixa umidade relativa do ar, pode ser uma
opção contra o ataque de patógenos. Recentemente, introduziu-se o cultivo do
cacau numa região semi-árida do estado da Bahia, o município de Mucugê, com
sistema de irrigação por gotejamento, e com boa produtividade, visto que o cacau é
uma planta de sol (ALMEIDA; VALLE, 2007; 2009).
Em várias regiões produtoras de cacau no mundo, os aumentos da radiação
solar e da temperatura do ar agravam os episódios de seca. Dessa forma, a seca
ocorre em virtude de um estresse multidimensional. Existe uma expectativa de que
estes tipos de estresses tornem-se mais acentuados ao longo do tempo e limite a
produção de cacau no mundo, em virtude das mudanças climáticas globais,
promovidas pelo aumento do efeito estufa, e das grandes áreas de cultivos que se
encontram em solos rasos e de baixa fertilidade. O manejo de tais áreas vai se
tornar um dos principais fatores limitantes da produção de cacau.
As oscilações climáticas, principalmente as relacionadas à quantidade e à
distribuição das chuvas, têm sido uma das causas principais das variações de
produtividade do cacaueiro (ALVIM, 1977; BALASIHA, 1988). Por isso mesmo, o
cacaueiro é considerado uma planta muito sensível à deficiência hídrica. Além de
afetar a produtividade, a escassez de chuva contribui para a morte de cacaueiros,
principalmente quando a lavoura encontra-se em solos com características físicas
associadas à baixa capacidade de armazenamento de água disponível (SOUZA JR.;
MENEZES, 2000).

4

2.2.

Respostas fisiológicas a seca

Para melhorar o desempenho das árvores de cacau em regiões com
períodos de seca prolongados é necessária a identificação e a seleção de
caracteres que contribuem com a tolerância à seca ou com a eficiência do uso de
água. As plantas apresentam vários mecanismos de sobrevivência sob condições de
seca, os quais podem ser explorados para identificar genótipos tolerantes que
mantêm uma boa produção de frutos em condições de baixa disponibilidade de água
no solo, como (i) eficiência de extração de água no solo, (ii) ajustamentos osmótico e
elástico, (iii) controle da abertura e fechamento dos estômatos, (iv) curvatura foliar,
(v) ajustamento de área foliar, (vi) cutícula foliar espessa, (vii) dissipação de energia
em nível foliar, (viii) mudanças na composição de pigmentos cloroplastídicos e
vacuolares (ix) alteração na razão raiz-parte aérea, (x) alteração na expressão
gênica, incluindo eficiência das aquaporinas, etc. Aquaporinas (AQPs), são
proteínas transmembranas que controlam o transporte específico de água através
das membranas celulares em todos os organismos vivos e estão envolvidas na
absorção de água pelas raízes (HENZLER et al., 1999; TYERMAN et al., 2002).
Algumas AQPs desenvolvem outras funções como transporte de amônia e outras
substâncias, incluindo CO2 no mesofilo foliar durante a fotossíntese (UEHLEIN et al.,
2003; HANBA et al., 2004; FLEXAS et al., 2006). Apesar disso, pouco se conhece
sobre o papel fisiológico das aquaporinas sob condições desfavoráveis.
A maioria dos estudos sobre as respostas das plantas à deficiência hídrica
no solo costuma desidratar o solo pela suspensão da irrigação. Assim, após o
período de cultivo, a aplicação da água ao solo é simplesmente cessada e a partir
desse momento coletas para análises moleculares ou aferições de parâmetros
fisiológicos são feitas periodicamente. É de se esperar que, a idade e o tamanho da
planta, bem como o tipo de solo utilizado, influenciem o tempo e o tipo de respostas
das plantas ao estresse. Sabe-se que, pela suspensão abrupta da irrigação, a seca
no solo será atingida diretamente pela evaporação da água e pela transpiração.
Assim, dependendo destas duas variáveis, taxa de evaporação e transpiração, a
seca no solo pode ser atingida rapidamente, se essas taxas forem altas, ou
lentamente, se essas taxas forem baixas.
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As respostas fisiológicas foram semelhantes em Ziziphus rotundifolia Lamk
submetidas gradualmente ao déficit hídrico no solo (DH) (com irrigação diária
moderada, 50% da irrigação controle), quando comparadas aquelas submetidas a
rápida imposição de DH, considerado severo, alcançado pela suspensão total da
irrigação (ARNDT et al., 2001). No entanto, os mesmos autores concluíram que tais
respostas surgiram em tempos diferentes, sendo tardiamente nas plantas
submetidas aos tratamentos de imposição gradual do estresse, na medida em que o
conteúdo de água deste tratamento se aproximava daquele do estresse imposto
rapidamente. Estes autores discutem ainda que estas respostas parecem ser
peculiares a esta espécie, visto que trabalhos com outras espécies mostram o
contrário. Sugere-se que o fechamento estomático é a primeira resposta ao déficit
hídrico no solo e a limitação dominante para a fotossíntese em estresse hídrico de
leve a moderado. Entretanto, em estresse severo, há diminuição progressiva ou
inibição da regulação dos processos metabólicos, levando à redução do conteúdo de
RuBp, que se torna a limitação dominante para a assimilação fotossintética de CO2
(FLEXA; MEDRANO, 2002). Aparentes danos na fotoquímica ou a fotoinibição
permanente da fotossíntese pode ocorrer quando o estresse hídrico é severo ou
muito severo, respectivamente (FLEXA; MEDRANO, 2002).
As respostas ao estresse hídrico variam de forma intra e interespecífica. Por
exemplo, as espécies Quercus ilex e Q. suber apresentam graus diferentes de
tolerância ao estresse hídrico (VAZ et al., 2010). Observou-se, para estas duas
espécies, que durante o período seco de verão a limitação na fotossíntese não foi
apenas devido ao fechamento estomático, mas também uma conseqüência da
redução da taxa máxima de carboxilação e da taxa de transporte de elétrons da
fotossíntese em condições de luz saturante. Os autores ainda notaram que a
fotossíntese se recuperou após o período natural de chuva. Xiao et al. (2009a), ao
avaliarem duas espécies de Populus cathayana Rehder, uma originária de região
seca e outra de região úmida, observaram reduções na fotossíntese líquida (A),
condutância estomática ao vapor de água (gs) e concentração interna de CO2 (Ci)
em nível foliar. No entanto, a população de clima seco manteve os valores de trocas
gasosas foliares significativamente mais elevados se comparados à população de
clima úmido. Isso indica variabilidade natural da mesma espécie, sendo que a
população de clima seco possui mais tolerância e aclimatação a seca. Os mesmo
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autores também observaram que, se comparado a gs, Ci reduziu menos, o que leva
a crer que fatores não estomáticos também limitaram a fotossíntese. Diferenças
entre indivíduos da mesma espécie também foram encontradas para Citrus
(GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2007) e Populus (LEI, 2006) em relação às variáveis
fisiológicas, como eficiência do uso da água (KNIGHT et al., 2006; KLAMKOWSKI;
TREDER, 2008), ao estágio de desenvolvimento e a atividade de diversas enzimas
(HONG et al., 2005).
A importância do fitormônio ácido abscísico (ABA) na tolerância ao estresse
hídrico é questionável. Sabe-se que ABA é um sinalizador, e para que seu papel
seja efetivo é necessário que haja sensibilidade da expressão gênica em resposta a
esse hormônio (CELLIER et al., 1998). Cellier et al. (1998) notaram em duas
variedade de Helianthus annus, contrastantes para a tolerância à seca, que houve
aumento semelhante nos níveis de ABA quando estas variedades foram submetidas
à seca, cuja sensibilidade foi a mesma para o fechamento estomático, mas não
apresentaram a mesma aclimatação, em relação à variação do potencial hídrico
foliar. No mesmo estudo, os autores observaram que alguns genes apresentaram
sensibilidades diferentes ao ABA, mesmo em níveis semelhantes de ABA, quando
submetidas à seca. Além disso, houve maior expressão do gene HaDhn1 na
variedade resistente à seca, sugerindo a existência de mecanismos de ativação da
expressão desse gene por via independente de ABA. Assim, diferentes espécies,
que apresentam conjunto de genes idênticos, não respondem de forma semelhante
ao mesmo tipo de estresse, pois podem ter sua expressão regulada de modo
diferenciado (BROSCHÉ et al., 2005). Plantas mutantes de Arabidopsis thaliana
para o gene los6, relacionado à síntese de ABA, não expressam pelo menos oito
outros genes, demonstrando a importância da presença de genes regulatórios
funcionando adequadamente. Logo, este mutante possui reduzida tolerância a seca,
quando comparado ao controle (XIONG et al., 2002).
A abertura estomática em folhas de T. cacao está relacionada com umidade
relativa do ar (UR), pois os seus estômatos permanecem mais abertos em alta do
que em baixa UR (SENA GOMES et al., 1987). Por outro lado, o fechamento
estomático não controla eficientemente a perda de água, provavelmente devido a
uma alta transpiração cuticular (RAJA HARUN; HARDWICK, 1988). Segundo estes
autores, folhas de T. cacao não apresentam altos valores de gs sob estresse hídrico
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e baixa UR. Entretanto, genótipos de T. cacao, com um mecanismo eficiente de
regulação estomática, mostram decréscimo em perda de água por meio da
transpiração sob estresse hídrico, considerado uma estratégia de adaptação
importante da espécie à seca (BALASIMHA, 1988).
A extrema sensibilidade de plântulas de T. cacao à baixa UR pode ser um
fator limitante para o crescimento em áreas onde UR for baixa (SENA GOMES et al.,
1987). Em tais áreas, o crescimento seria adversamente afetado como um resultado
do fechamento estomático e redução dos valores de A. A baixa eficiência no uso de
água (EUA) em baixa UR provavelmente levaria a um grande déficit hídrico nos
ramos sob condições de fornecimento limitado de água no solo (SENA GOMES et
al., 1987). Valores elevados de A e EUA de T. cacao, em uma alta UR, estão
consistentes com a média das espécies nos trópicos úmidos (ALVIM, 1977; WOOD,
1985).

2.3. Respostas moleculares a seca
As respostas moleculares de plantas à seca é complexa, visto que muitos
dos genes observados em expressão diferencial nesse tipo de estresse também são
observados sendo expressos em respostas a outros estresses como frio, salinidade,
calor, alta luminosidade, patógenos, etc., bem como podem responder a diferentes
tipos de hormônios (HUANG et al., 2008).
A identificação de genes envolvidos nas respostas a estresses tem sido feita
por meio da utilização de diversos métodos de análises, alguns em larga escala,
como o microarranjo de cDNA (FERNANDEZ, 2008). Assim, atualmente sabe-se que
dezenas de genes são expressos diferencialmente em respostas ao déficit hídrico,
sendo que as principais categorias com elevada expressão são as de genes para
ajustamento osmótico, metabolismo, ajustamento estrutural, antioxidantes, proteínas
LEA (late-embryogenesis-abundant) (INGRAM; BARTELS, 1996), transportadores,
transdutores de sinais e fatores de transcrição (BRAY, 2004). Estas mesmas
categorias foram observadas em muitos outros trabalhos mais recentes utilizando
abordagens de avaliação, em larga escala, como microarranjo de c DNA e muitos
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genes isolados foram testados em plantas transgênicas (SHINOZAKI; YAMAGUCHISHINOZAKI, 2007).
Muitos dos genes observados, sendo expressos diferencialmente na
condição de seca, são candidatos a conferirem resistência ao déficit hídrico, e estão
sendo testados por meio da transgenia, e muitos comprovados como sendo
eficientes para essa estratégia de melhoramento em plantas de Oryza sativa (XIAO
et al., 2009b) e outras plantas modelo (LIU et al., 2008; PARK et al., 2005; XIONG et
al., 2002).
Além de proteínas que atuam na retenção de água na planta (e. g. LEAs) ou
transporte de água (e. g. aguaporinas), genes regulatórios que atuam em rede
também vem sendo identificados, tais como os fatores de transcrição DREB2 e
DREB1, estimulados por vias independentes do fitormônio ABA; e AREB/ABF, NAC,
MYB e MYC, estimulados sob condição de seca pelo ABA (SHINOZAKI;
YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007). Dessa forma, muitas proteínas são sintetizadas e
acumuladas nos tecidos vegetais sob condições de seca e devem ser avaliadas por
meio da resposta ao déficit hídrico, entre genótipos sensíveis e tolerantes (MITRA,
2001), visando o melhoramento genético vegetal.
As plantas têm desenvolvido características adaptativas aos diversos fatores
de estresse. Atualmente, sabe-se que as proteínas mediam essas características
direcionando o genoma ou combatendo diretamente os estressores (como as
enzimas antioxidativas e chaperonas) ou indiretamente (como uma enzima chave na
síntese de osmólitos) (QURESHI et al., 2007). A absorção de água e seu movimento
através da planta são necessários para um grande número de processos celulares e
fisiológicos. Proteínas integrais da membrana, a exemplo das aquaporinas (AQP),
que facilitam o fluxo passivo de moléculas de água através das membranas
celulares, parecem regular a rota transcelular de água (AGRE et al., 1993) e
realizam um papel vital no transporte de grandes volumes de água com gasto
mínimo de energia. Apesar disso, o relacionamento entre o papel das aquaporinas
na regulação do status hídrico na planta e da expressão dos seus genes é confuso.
Algumas aquaporinas são constitutivamente expressas (JOHANSSON et al., 1996),
enquanto a expressão de outras é regulada por diferentes estímulos, tais como
estágio de desenvolvimento, hormônios ou por condições ambientais adversas
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(VERA-ESTRELLA et al., 2004), tal como o déficit hídrico (MAHDIEH et al., 2008;
INGRAM; BARTELS, 1996).
A superexpressão do gene Rma1H1, que codifica uma proteína com
homologia a uma ligase de ubiquitina E3, em Arabidopsis, promoveu tolerância a
seca nesta espécie. O gene Rma1H1, que está associado à membrana do retículo
endoplasmático, impede que a aquaporina PIP2;1 migre do reticulo endoplasmático
para a membrana do protoplasto e catalisa a ubiquininação da aquaporina PIP2;1,
que é então degradada. Os resultados indicam que a expressão da PIP2;1, na
membrana plasmática, não é benéfica para a planta sob condições de estresse
hídrico (LEE et al., 2009). Contudo, os autores não explicam porque a redução da
PIP2;1 favorece a tolerância a seca.
O fotossistema 2 (FS2) é um complexo de proteínas e pigmentos localizados
nas membranas tilacóides do cloroplastos, responsável pela transferência de
elétrons induzidos pela luz, a partir da água para a plastoquinona. O complexo de
evolução de oxigênio é composto por proteínas fundamentais para o seu correto
funcionamento, tal com a proteína PsbO, codificada pelo gene psbO, cuja remoção
ou síntese defeituosa em mutantes causa redução na atividade normal de evolução
de O2 (SEIDLER, 1996) e consumo de CO2 (REHEM et al., 2011). Em A. thaliana
existem duas isoformas do gene psbO, interdependentes para a correta montagem
da estrutura da proteína PsbO, essencial para o funcinamento de FS2 (MURAKAMI
et al. 2005). Mutantes de A. thaliana para psbO1 apresentam crescimento reduzido,
indicativo de seu papel no funcionamento normal de FS2 (MURAKAMI et al., 2002).
A proteína PsbA possui papel na estabilização dos complexos de manganês de PS2,
ligação a cofatores e ions inorgânicos, importantes na oxidação da molécula de água
e transferência de elétrons de FS2, durante a fase fotoquímica da fotossíntese
(NELSON; YOCUM, 2006).
A análise proteômica de dois cultivares de Vitis vinifera, submetidas a
estresse hídrico e salino, mostrou que a maior fonte de variabilidade está entre
cultivares (VINCENT et al., 2007). Nesse estudo, foi observado uma redução na
expressão de proteínas relacionadas à fotossíntese e síntese protéica em plantas
estressadas, evidenciando a influência do estresse nos processos vitais da planta; e
a necessidade do desenvolvimento de cultivares mais tolerantes, que apresentem
mecanismos de proteção contra a degradação de proteínas, como por exemplo as
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da fotossíntese. Xiao et al. (2009a) compararam duas populações de Populus
cathayana de climas contrastantes, com base em respostas fisiológicas e genéticas.
Estes autores observaram melhores respostas fisiológicas em plantas oriundas de
climas
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40

proteínas

diferencialmente expressas associadas à fotossíntese, regulação da transcrição,
metabolismo secundário, dentre outras. Seus resultados sugerem um mecanismo de
aclimatação diferente em alguns aspectos metabólicos em diferentes genótipos.
Em T. cacao, observou-se expressão diferencial para as enzimas
descarboxilase da ornitina, descarboxilase da arginina e descarboxilase da Sadenosilmetionina, entre cinco genes da biossíntese de poliaminas estudados em
resposta ao déficit hídrico (BAE et al., 2008). A expressão dessas enzimas foi
relacionada com várias respostas fisiológicas. Contudo, esse trabalho analisou
apenas a resposta de T. cacao para a variedade de cacau ‘Comum’. Além disso, as
plantas foram submetidas a uma condição de seca abrupta, pela suspensão da
irrigação, não avaliando a resposta em diferentes níveis de água no solo.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Material vegetal

Foram utilizados três genótipos de T. cacao contrastantes em relação à
resistência a seca (SCA-6, Pucala e TSA-792) (Figura 1). O genótipo SCA-6 é
originário do Peru, resistente a vassoura-de-bruxa, possui (i) fruto e semente
pequeno, o que inviabiliza o seu uso como uma cultivar comercial; (ii) autoincompativel; (iii) apresenta boa capacidade geral de combinação para produção, o
que lhe tornou um progenitor muito utilizado em cruzamentos; (iv) relativamente
homozigoto; (v) suas progênies são precoces; (vi) em combinação com o clone IMC67 tem ampla segregação e apresenta plantas que possuem ângulo de jorgete
(coroamento) de 180 graus, cujos ramos plagiotrópicos crescem em andares,
característica típica de uma planta menos derivada. O genótipo Pucala, também
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originário do Peru, possui (i) fruto pequeno e bastante sulcado; (ii) sementes de
aproximadamente 1g (iii) e folhas coriáceas e espessas. Trata-se de um mutante
para folha, que foi introduzido exatamente por possuir características de plantas
resistentes a seca. Em experimentos preliminares (dados não publicados), verificouse que plântulas derivadas deste genótipo são mais resistentes a seca do que os
genótipos locais da Bahia. O TSA-792, originário de Trinidad Tobago, é resistente a
vassoura-de-bruxa, (i) cultivado na região produtora de cacau da Bahia; (ii)
resistente ao alagamento do solo; (iii) auto-incompativel; (iv) porte médio; (v) fruto
vermelho; (vi) e semente em torno de 1,4 g.

A

B

C

Figura 1 - Genótipos de T. cacao utilizados no experimento. SCA-6 (A), Pucala (B) e TSA-792 (C).

3.2. Análises do solo e condições de cultivo

Os estudos foram realizados em casa de vegetação, no campus da
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, localizada no município de Ilhéus, BA
(14°47'00" S, 39°02'00" W). Conforme classificação climática de Köppen, o clima
local é do tipo Af, com temperaturas médias anuais variando de 22 a 25°C, sendo
maiores e com menor amplitude térmica na faixa costeira.
As sementes foram coletadas a partir de frutos de plantas matrizes, com 5 a
10 anos de idade, do Banco Ativo de Germoplasma do Centro de Pesquisas do
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cacau (CEPEC), da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC).
Foram germinadas em tubetes cônicos de polietileno preto com capacidade de 288
cm3 (Figura 2, A), contendo substrato orgânico (casca de Pinus + fibra de coco na
proporção de 1:1) enriquecido com macro e micronutrientes minerais, de acordo com
as exigências da cultura (SOUZA JR, 2007).

A

B

C

D

Figura 2 - Emergência das plântulas dos genótipos de T. cacao (A), calagem e adubação de
cobertura do solo (B), plantas com cinco meses de idade (C) e vasos mostrando a
marcação de cada tratamento de água (D).

Amostras do solo (Latossolo vermelho) utilizado para o cultivo das plantas
foram coletadas e enviadas para o Instituto Agronômico de Campinas para
confecção da curva de retenção de água no solo (Figura 3) e para análise da
composição química e granulométrica. A partir destes resultados, determinou-se a
quantidade de água a ser aplicada em cada vaso para se manter o potencial hídrico
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do solo nos níveis desejados para cada tratamento de seca (Tabela 1), bem como a
adubação adequada para o solo. Os vasos plásticos utilizados no experimento, com
capacidade de 12 L, foram preenchidos com 11 kg de solo. A calagem do solo se
deu pela adição e homogeneização de 49 g de calcário (V= 70%; PRNT = 102,75)
em cada vaso (Figura 2, B). Em seguida, fez-se a adubação com fosfato
monoamônico (MAP) sólido e sulfato de potássio líquido (Tabela 2), bem como
adubação com micronutrientes (Tabela 3). As plântulas com 45 dias de emergidas
foram transplantadas para estes vasos com o solo já adequadamente adubado. Fezse adubação de cobertura pela adição quinzenal de nutrientes em solução (Tabela
4) até o fim do experimento e a irrigação foi normal durante cinco meses de cultivo,
quando se iniciou o controle da água aplicada em cada vaso, para a manutenção do
potencial hídrico do solo nos níveis desejados para cada tratamento de seca (Figura
2, C e D).

y= 51,94 (1x) (x-0,15)

Figura 3 - Curva de retenção de água no solo.
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Tabela 1 – Quantidade de água (em kg) em cada vaso com 11 kg de solo para a manutenção do
ΨSOLO desejado em cada tratamento seca calculado com base na curva de retenção de
água no solo.
Tratamento ΨSOLO (-MPa)

Quantidade de água (kg)

Peso total (solo + água) (kg)

- 0,033

3,3565

14,3565

- 0,1

2,8527

13,8527

- 0,3

2,4631

13,4631

- 0,5

2,3270

13,3270

- 0,8

2,2360

13,2360

- 1,0

2,2076

13,2076

- 1,2

2,1933

13,1933

- 1,5

2,1887

13,1887

Tabela 2 - Adubação do solo com MAP sólido purificado e sulfato de potássio líquido antes do plantio
das mudas.
Nutriente
P

mg/kg
400

Fertilizante
MAP

g/kg
1,53

g/vaso*
16,87

g/10L**
-

K

60

KNO3

0,16

1,76

176

* Vaso contendo 11 kg de solo.
** Para aplicação de 100 mL/vaso.

Tabela 3 - Micronutrientes aplicados para adubação do solo antes do plantio das mudas.
Nutriente
B

mg/kg
0,5

Sais
H3BO3

mg/kg
2,9

mg/vaso*
31,5

g/10L **
3,15

Cu

2,0

CuSO4.5H2O

7,9

793,9

79,39

Mn

10,0

MnCl2.4H2O

36,0

396,0

39,60

Mo

0,15

(NH4)6Mo7O24.4H2O

0,3

3,0

0,30

Zn

3,0

ZnSO4.7H2O

13,2

145,2

14,52

* Vaso contendo 11 kg de solo.
** Para aplicação de 100 mL/vaso.

Tabela 4 - Adubação de cobertura. Adição quinzenal dos nutrientes em solução.
Nutriente
N

mg/kg
20

Fertilizante
Uréia

mg/kg
28,0

mg/vaso*
307,6

g/10L**
30,76

P

10

MAP

38,33

421,7

42,17

K

10

KNO3

26,67

293,3

29,33

* Vaso contendo 11 kg de solo.
** Para aplicação de 100 mL/vaso.
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3.3. Parâmetros micrometeorológicos

Durante o período de aplicação dos tratamentos de seca em casa de
vegetação avaliou-se temperatura do ar (Figura 4, A), umidade relativa e radiação
fotossinteticamente ativa (RFA) (Figura 4, B). Os dados foram coletados por meio de
uma estação climatológica Hobo Micro Station Data Logger (OnSet, USA), com
sensores internos que registram em ambiente Windows. A coleta dos dados
micrometeorológicos foi automatizada com o armazenamento das leituras e posterior
transferência, através da porta serial, para um microcomputador. A RFA foi
determinada utilizando-se sensores quânticos S-LIA-M003 (faixa espectral: 400 –
700 nm), acoplados à referida estação climatológica. Posteriormente, foi realizada a
análise calculando-se as médias diárias.

A

B

Figura 4 – Temperatura média diária do ar (A) e radiação global e umidade relativa (triângulos)
durante o curso do experimento (B).
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3.4. Aplicação dos tratamentos

Antes da aplicação dos tratamentos as plantas foram mantidas com
potencial hídrico no solo próximos à capacidade de campo. Após cinco meses de
cultivo, iniciaram-se a aplicação dos tratamentos de desidratação do solo. Assim, 10
plantas de cada genótipo foram submetidas a oito regimes hídricos no solo [(-0,033
– controle = capacidade de campo); -0,1; -0,3; -0,5; -0,8; -1,0; -1,2 e -1,5 MPa] por
meio da suspensão gradativa da irrigação. Os vasos foram cobertos com lona
plástica preta para eliminar a perda de água do solo por evaporação. O controle da
quantidade de água apropriada para cada tratamento se deu por meio de pesagens
diárias dos vasos, seguido pela reposição manual da água transpirada pelas plantas,
mantendo-se o peso estimado de cada vaso (Tabela 1), calculado de acordo com a
curva de retenção de água no solo.

3.5. Trocas gasosas foliares

As medições de trocas gasosas foliares foram realizadas no quinto dia após
aclimatação nos oito regimes hídricos no solo [(-0,033 – controle = capacidade de
campo); -0,1; -0,3; -0,5; -0,8; -1,0; -1,2 e -1,5 MPa] utilizando-se o medidor de
fotossíntese portátil LI-6400 (Li-Cor Inc., Nebrasca, USA), equipado com uma fonte
de luz artificial. As medições pontuais foram realizadas entre 8 e 12 h em cinco
plantas (repetições biológicas) e três leituras, para cada genótipo e para cada
tratamento. A irradiância foi mantida em 800 mol m-2 s-1, acima da irradiância de
saturação para a espécie T. cacao. As taxas de fotossíntese líquida por unidade de
área foliar (A), a condutância estomática ao vapor de água (gs), a taxa transpiratória
foliar (E) foram estimadas a partir dos valores da variação de CO 2 e da umidade do
ar no interior da câmara, determinados pelo analisador de gases a infravermelho do
referido aparelho. O tempo mínimo, pré-estabelecido para a estabilização das
leituras foi de 60 s e o máximo, para salvar cada leitura, de 120 s. O coeficiente de
variação (CV) máximo admitido para salvar cada leitura foi de 0,3 %. Além da
radiação fotossinteticamente ativa (RFA), foram mantidos constantes a temperatura
do bloco a 26°C e o CO2 (380 µmol mol-1) no interior da câmara foliar. A
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concentração de CO2 intercelular (Ci) foi calculada pelo equipamento a partir dos
valores de A, gs e E (VON CAEMMERER; FARQUHAR, 1981). Foram estimadas
também as mudanças de A em função de gs, a razão entre gs e o déficit de pressão
de vapor entre a folha e o ar (gs/DPVL) e a eficiência intrínseca do uso da água
(A/gs). Quando analisada durante e após períodos de estresse hídrico, a razão A/gs
constitui um parâmetro de grande importância para a definição dos critérios para a
utilização de água nas espécies estudadas (FLEXAS et al., 2004; ROMERO; BOTÍA,
2006).

3.6. Coleta do material e obtenção do extrato enzimático

Para análise da atividade das enzimas peroxidase do guaiacol (POD) e
polifenoloxidase (PPO) foram realizadas coletas da 1ª ou 2ª folha completamente
madura e expandida a partir do ápice caulinar. As coletas foram feitas assim que os
potenciais hídricos de -0,033 (controle = capacidade de campo); -0,1; -0,3 e- 0,5
MPa foram atingidos no solo, com cinco a dez repetições de cada um dos três
genótipos de T. cacao. Durante as coletas, as folhas foram imersas em nitrogênio
líquido e armazenadas em freezer -80°C. Posteriormente, foram liofilizadas e
mantidas em freezer -20°C.
Foram macerados aproximadamente 20 mg de tecido em nitrogênio líquido
para cada amostra foliar. O macerado foi transferido para um tubo de 2 mL, sendo
adicionado tampão fosfato (50 mM, pH 6,0) na proporção 20:1 (tampão:massa
seca). As amostras foram ultrasonicadas (Ultrasonic Processor, Gex 130, 130 W)
sob gelo, por duas vezes, até o tecido romper totalmente, com pulsos de 8s,
intervalos de 10 s e amplitudes de 70% (primeira vez) e 80% (segunda vez). Em
seguida, foram centrifugadas por 5 min. a 13.400 x g. Logo após, recuperou-se a
fase aquosa (extrato enzimático) (REHEM et al., 2011).
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3.6.1.

Atividade enzimática da Peroxidase do guaiacol (POD)

Para o ensaio enzimático de POD, foram preparadas microplacas de 96
poços contendo 140 µL de tampão POD 2x (40 mM de guaiacol e 0,06% de H 2O2 em
fosfato de sódio 20 mM, pH 6,0), 136 µL de tampão fosfato 50 mM, 4 µL de extrato
enzimático.

A

leitura

foi

realizada

em

espectrofotômetro

de

microplacas

(VERSAmax, Molecular Devices) e monitorada com o programa softmax pro 4.8
(Molecular Devices). A atividade de peroxidase foi expressa como o aumento do
consumo de guaiacol em mmol h-1 g-1 de matéria seca. A conversão dos dados
obtidos em valores de absorvância a 470 nm min-1 g-1 de matéria seca para
consumo de guaiacol em mmol h-1 g-1 de matéria seca foi feita com o uso da
equação y=0,8382x + 0,1324 originada a partir de uma curva padrão para PODguaiacol, de acordo com as metodologias descrita por Pirovani, et al. (2008).

3.6.2.

Atividade enzimática Polifenoloxidase (PPO)

Para o ensaio enzimático de PPO, foram preparadas microplacas de 96
poços contendo 200 µL de tampão epicatequina (40 mM de epicatequina e 100mM
ácido cítrico, em fosfato de sódio 20 mM, pH 7,5), 78 µL de tampão fosfato 50 mM,
pH 6,0 e 2 µL de extrato enzimático. A leitura foi realizada em espectrofotômetro de
microplacas (VERSAmax, Molecular Devices). A atividade de PPO foi expressa
como o aumento do consumo de epicatequina em mg g-1 de matéria seca min-1. A
conversão dos dados obtidos em valores de absorvância a 444 nm min-1 g-1 de
matéria seca para consumo de epicatequina em mg g-1 de matéria seca min-1 foi
feita com o uso da equação y= -0,091+50,657x originada a partir de uma curva
padrão para PPO-epicatequina (REHEM, 2011).

3.7. Extração de RNA e síntese de cDNA

Para as análises de expressão gênica foram coletadas duas folhas
completamente maduras e expandidas (1ª ou 2ª a partir do ápice caulinar), de cinco
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a dez plantas (repetições biológicas), nos dias em que o solo atingiu os tratamentos
de -0,033 (controle = capacidade de campo); -0,1; -0,3 e -0,5 MPa (potencial hídrico
do solo - ΨSOLO), para cada um dos três genótipos de T. cacao avaliados.
Imediatamente após a coleta, cada folha foi rapidamente lavada com água
deionizada, imersa em nitrogênio líquido e armazenada em freezer -80°C.
Posteriormente, as folhas foram liofilizadas e mantidas em freezer a -20°C para
posterior extração do RNA.
As amostras de RNA total foram isoladas utilizando o Kit RNAqueous
(Ambion, Inc.), seguindo as instruções do fabricante. A qualidade e a integridade do
RNA extraído foram avaliadas por análise em gel de agarose a 1,5%. A ausência de
contaminação com DNA genômico foi confirmada por PCR negativo, usando os
primers para o gene da tubulina. A síntese de cDNA foi realizada utilizando 2 μl de
RNA total, 20 unidades do RiboLock™ RNase Inhibitor (Fermentas), 10 mmol L-1 de
dNTPs Mix (Fermentas), 0,5 μg/μL de primer Oligo d(T)18 e 200 unidades de
RevertAidTM H-Minus M-MuLV (Fermentas). A reação foi incubada a 42ºC por 60
min. finalizando com 70ºC durante 10 min. para inativação da enzima.

3.8. Análises de expressão gênica

A abundância dos transcritos de mRNA foi analisada por PCR em tempo
real, usando um ABI Prism 7500 e o programa “Sequence Detection System‟
(Applied

Biosystem). O gene da Tubulina foi amplificado concomitante ao gene-

alvo, como controle endógeno, para normalizar a expressão entre as diferentes
amostras. As reações de PCR em tempo real foram conduzidas em triplicata, em
volume de reação de 20 μL, contendo 100 ng/μL de cDNA, 1μL de primer (F+R) na
concentração de 100nM, 10 μL de Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix
(2X) (Fermentas, EUA) e aproximadamente 8μL de água Milli-Q esterilizada por
autoclavagem. As condições de amplificação foram realizadas utilizando-se as
seguintes etapas: (1) ativação da Taq-DNA polimerase a 50ºC por 2 min., (2)
desnaturação inicial a 95ºC por 10 min., (3) desnaturação a 94ºC por 15 s, (4)
anelamento a 60ºC por 30 s e (5) extensão a 60 ºC por 1 min.. As etapas 3 a 5 foram
repetidas por 40 ciclos. Para quantificação da expressão gênica, foi utilizado o
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método comparativo de Ct:ΔΔCt, com gene tubulina como controle endógeno.
Reações controle desprovidas de cDNA (NTC) também foram utilizadas em todos os
experimentos para avaliação da contaminação do reagente ou dímeros de primers.
O programa Dissociation Curve 1.0 (Applied Biosystems, EUA) foi usado para
verificar que somente um único produto de PCR foi gerado pela amplificação dos
transcritos. Os primers usados nos experimentos estão descritos na Tabela 5.
Tabela 5 - Pares de primers gene-específicos utilizados nas análises de qPCR.
Gene
PsbA

Primer
Forward: 5’-GGTTTGCACTTTTACCCGA-3’
Reverse: 5’-CTCATAAGGACCGCCATT-3’

PsbO

Forward: 5’-GCAAACGCTGAAGGAGTT-3’
Reverse: 5’-GGCTTGAAGGCAAATGAGTC-3’

Pip1;3

Forward: 5’-GACTTCCATCTCCTCTCTCTT-3’
Reverse: 5’-ATGGGCAGGGAAGGATAAAAG-3’

β -Tubulina

Forward; 5’-TGCAACCATGAGTGGTGTTCA- 3’
Reverse; 5’-CAGACGAGGGAAGGGAATGA- 3’

3.9. Análise estatística

O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação em
delineamento experimental inteiramente casualizado com 24 tratamentos, referentes
aos 3 genótipos de cacau (SCA-6, Pucala e TSA-792 e), 8 regimes hídricos [(0,033 –
controle = capacidade de campo); 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2 e 1,5 MPa] e com cinco
a dez repetições, sendo cada repetição uma planta por unidade experimental. Os
dados foram submetidos a ANOVA e teste de média de Tukey (P< 0,05).

4. RESULTADOS

4.1. Respostas das trocas gasosas foliares ao déficit hídrico no solo

Observou-se que os valores de A reduziram com a diminuição do potencial
hídrico do solo (ΨSOLO) para os três genótipos avaliados (Figura 5). Entretanto,
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comparados aos valores do controle, não houve redução significativa (P< 0,05) de A
para os genótipos SCA-6 e TSA-792 até ΨSOLO de -0,3 MPa. O genótipo Pucala
alcançou valores máximos de A (9,37 μmol CO2 m-2 s-1) em condições de
capacidade de campo (-0,033 MPa, tratamento controle), enquanto os valores
máximos de A para os genótipos SCA-6 e TSA-792 foram alcançados em ΨSOLO de 0,1 MPa (8,54 e 9,19 μmol CO2 m-2 s-1, respectivamente).
Diferenças nos valores de A entre os três genótipos avaliados se tornaram
evidentes com a diminuição de ΨSOLO a partir de -0,5 MPa (Figura 5). Verificou-se,
para o genótipo Pucala, uma diminuição menos acentuada nos valores de A, em
relação aos genótipos SCA-6 e TSA-792, na medida em que ΨSOLO se tornou mais
severo. Ao atingir ΨSOLO de -1,5 MPa, considerado ponto de murcha permanente
para a maioria das espécies mesófitas, o genótipo Pucala apresentou A de 3,89
μmol CO2 m-2 s-1, enquanto Sca-6 e TSA-792 apresentaram valores inferiores (1,88
e 1,34 μmol CO2 m-2 s-1, respectivamente).

Figura 5 - Fotossíntese líquida (A) em folhas de plantas de três genótipos de Theobroma cacao L.,
após cinco dias de aclimatação em oito tratamentos de água no solo. Média ± EP de 5
-07 2
repetições. SCA-6: y = 8,7643 - 0,0059x + 6·10 x / R² = 0,89; Pucala: 9,3972 - 0,007x
-06 2
-07 2
+ 2·10 x / R² = 0,94; TSA-792: y = 8,9955 - 0,0061x + 6·10 x / R² = 0,96.
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Ocorreu decréscimo de gs com a redução de ΨSOLO nos três genótipos
estudados (Figura 6). Esta redução foi significativa (P<0,05) a partir de ΨSOLO de -0,8
MPa para o genótipo SCA-6, -0,5 MPa para o Pucala e -0,3 MPa para o TSA-792.
Em ΨSOLO controle (-0,033 MPa), o maior valor de gs foi alcançado pelo genótipo
Pucala (0,10 mol H2O m-2 s-1), que foi significativamente (P<0,05) maior que os dos
genótipos Sca-6 e TSA-792 (0,07 e 0,08 mol H2O m-2 s-1, respectivamente), que não
diferiram entre si (p<0,05). Os valores de gs não diferiram entre os três genótipos
avaliados em ΨSOLO variando de -0,1 MPa a -0,8 MPa. A partir de -1,0 MPa, o
genótipo TSA-792 apresentou gs menor que Pucala e SCA-6. Por outro lado, em
ΨSOLO de -1,2 e -1,5 MPa, SCA-6 e TSA-792 apresentaram valores menores de gs
que o genótipo Pucala (Tukey, P<0,05).

(-MPa)

Figura 6 - Condutância estomática ao vapor de água (gs) em folhas de plantas de três genótipos de
Theobroma cacao L., após cinco dias de aclimatação em oito tratamentos de água no
-05
-08 2
solo. Média ± EP de 5 repetições. SCA-6: 0,0751 - 7·10 x + 2·10 x / R² = 0,95; Pucala:
-08 2
-08 2
y = 0,0985 - 0,0001x + 4v10 x / R² = 0,97; TSA-792: y = 0,0928 - 0,0001x + 3·10 x /
R² = 0,98.
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No tratamento controle, SCA-6 apresentou valor de A/gs significativamente
(P<0,05) maior que os genótipos Pucala e TSA-792, que não diferiram entre si
(Figura 7). Nos tratamentos correspondentes a -0,1 MPa até -1,0 MPa não houve
diferenças intergenotípicas significativas (P<0,05). O aumento de A/gs foi
significativo (P<0,05) em valores de ΨSOLO menores que -0,3 MPa para os três
genótipos avaliados. A partir de ΨSOLO -0,8 MPa até -1,5 MPa, os valores de A/gs
não aumentaram significativamente para nenhum dos três genótipos, exceto para o
TSA-792, que reduziu A/gs para valor estatisticamente igual ao controle, mas
apenas em ΨSOLO de -1,5 MPa.
A Figura 8 mostra a condutância estomática ao vapor de água normalizada
para o déficit de pressão de vapor entre o ar e a folha (gs/DPVL). Com essa
normalização eliminou-se o efeito de DPVL sobre gs. Assim, observou-se
decréscimo de gs/DPVL com a redução de ΨSOLO para os três genótipos de T. cacao
estudados. Da mesma forma, observou-se que A relacionou-se com gs de acordo
com a redução de ΨSOLO nos três genótipos (Figura 9). Contudo, até ΨSOLO de -0,5
MPa, a redução de A foi menos acentuada do que aquela observada em ΨSOLO
menores que -0,5 MPa.

Figura 7 - Eficiência intrínseca no uso da água (A/gs) em folhas de plantas de três genótipos de
Theobroma cacao L., após cinco dias de aclimatação em diferentes tratamentos de água
2
no solo. Média ± EP de 5 repetições. SCA-6: y = 115,97+ 84,722x - 32,486x / R² = 0,66;
2
Pucala: y = 93,735 + 0,0999x - 4e05x / R² = 0,88; TSA-792: y = 87,604 + 0,1826x 2
1e04x / R² = 0,87.
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Figura 8 - Condutância estomática ao vapor de água (gs) normalizada para o déficit de pressão de
vapor de água entre a folha e o ar (DvpL) em folhas de três genótipos de Theobroma
cacao L., após cinco dias de aclimatação em diferentes tratamentos de água no solo.
2
Média ± EP de 5 repetições. SCA-6: y = 0,0509 - 0,0505x 0,0126x / R² = 0,96; Pucala: y
2
2
= 0,0681 - 0,0793x 0,0278x / R² = 0,96; TSA-792: y = 0,0643 - 0,0802x 0,027x / R² =
0,98.

As respostas de E à redução de ΨSOLO apresentaram padrão similar às
respostas de gs. Assim, ocorreu decréscimo de E com a redução de ΨSOLO nos três
genótipos estudados (Figura 10). Em ΨSOLO controle (-0,033 MPa), o maior valor de
E foi alcançado pelo genótipo Pucala (1,38 mmol H2O m-2 s-1), significativamente
(P<0,05) maior que os dos genótipos SCA-6 e TSA-792 (0,96 e 1,13 mmol H2O m-2
s-1, respectivamente), que não diferiram entre si (P<0,05). Os valores de E não
diferiram entre os três genótipos em ΨSOLO de -0,1 MPa a -0,8 MPa. Em ΨSOLO de 1,2 e -1,5 MPa, SCA-6 e TSA-792 apresentaram valores menores que o genótipo
Pucala (P<0,05).
A observação das respostas da razão Ci/Ca à deficiência hídrica no solo
mostrou que houve redução moderada de Ci/Ca com o aumento da severidade do
estresse (Figura 11). Em ΨSOLO controle, os maiores valores de Ci/Ca foram
observados nos genótipos Pucala e TSA-792 (0,58 e 0,56, respectivamente),
enquanto para o SCA-6 foi observado um valor significativamente (P<0,05) menor
(0,46). Observou-se para o TSA-792 que não houve redução de Ci/Ca até ΨSOLO de
-0,3 MPa, ao passo que para SCA-6 e Pucala Ci/Ca permaneceu relativamente
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Figura 9 - Variação da fotossíntese líquida (A) em função da condutância estomática ao vapor de
água (gs) em folhas de três genótipos de Theobroma cacao L. (SCA-6, Pucala e TSA792), após cinco dias de aclimatação em diferentes potenciais hídricos do solo: = 0,033; = -0,1; = -0,3; = -0,5; = -0,8; = -1,0; = -1,2 e
= -1,5 MPa.
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constante até ΨSOLO de –0,5 MPa. A partir destes valores de ΨSOLO, Ci/Ca
foi significativamente (P<0,05) menor que os do controle (ΨSOLO = - 0,033 MPa) para
os três genótipos avaliados. Não houve redução significativa (P<0,05) de Ci/Ca em
ΨSOLO de -0,8 MPa a -1,5 MPa para os três genótipos de T. cacao. Logo, a redução
significativa de Ci/Ca foi observada somente nos tratamentos mais severos para
SCA-6 e Pucala, cuja redução foi cerca de 50%. Contudo, o TSA-792 apresentou
duas variações principais: uma redução de até 68% nos valores de Ci/Ca em ΨSOLO
de -0,5 MPa a -1,2 MPa e um aumento de Ci/Ca em ΨSOLO de -1,5 MPa.

(-MPa)
Figura 10 - Transpiração (E) foliar em plantas de três genótipos de Theobroma cacao L., após cinco
dias de aclimatação em diferentes tratamentos de água no solo. Média ± EP de 5
-07 2
repetições. SCA-6: y = 1,072 - 0,0009x 2·10 x / R² = 0,95; Pucala: y = 1,3684 - 0,0014x
-07 2
-0,001x
5·10 x / R² = 0,97; TSA-792: y = 1,3417e
/ R² = 0,98.
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Figura 11 - Concentração interna/atmosférica de CO2 (Ci/Ca) em folhas de plantas de três genótipos
de Theobroma cacao L., após cinco dias de aclimatação em diferentes tratamentos de
-07 2
água no solo. Média ± EP de 5 repetições. SCA-6: y = 0,5234 - 0,0004x 2·10 x / R² =
-07 2
0,83; Pucala: y = 0,6013 - 0,0005x 2·10 x / R² = 0,94; TSA-792: y = 0,5865 - 0,0005x
-07 2
2·10 x / R² = 0,96.

4.2. Atividade enzimática

As atividades das enzimas Peroxidase do guaiacol (POD) e Polifenoloxidase
(PPO) foram avaliadas em quatro potenciais hídrico no solo (ΨSOLO) (-0,033; -0,1; 0,3 e -0,5 MPa). Observou-se, no tratamento controle, maior atividade da enzima
POD para o genótipo Pucala. A atividade de POD aumentou significativamente
(P<0,05) em todos os valores de

ΨSOLO para os três genótipos avaliados, em

relação ao controle (Figura 12). Contudo, a maior atividade de POD foi observada
em ΨSOLO de -0,3 MPa, principalmente para o Pucala, que apresentou o maior valor
em relação aos demais genótipos.
Em ΨSOLO controle, o genótipo SCA-6 apresentou a maior atividade da
enzima PPO, seguido de Pucala e TSA-792 (Figura 13). Houve aumentou da
atividade de PPO, com o incremento da deficiência hídrica no solo, para os
genótipos SCA-6 e Pucala. Contudo, o genótipo TSA-792 manteve a atividade de
PPO em ΨSOLO de -0,1 MPa e reduziu sua atividade nos menores valores de ΨSOLO.
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Figura 12 - Atividade de peroxidase (POD) em folhas de plantas de três genótipos de Theobroma
cacao L., submetidos a quatro tratamentos de água no solo. Média ± EP de 7 a 10
repetições. Teste Tukey (P<0,05). Letras minúsculas indicam comparações entre
tratamentos e maiúsculas entre genótipos.

Figura 13 - Atividade de polifenoloxidase (PPO) em folhas de plantas de três genótipos de
Theobroma cacao L., submetidos a quatro tratamentos de água no solo. Média ± EP de
7 a 10 repetições. Teste Tukey (P<0,05). Letras minúsculas indicam comparações
entre tratamentos e maiúsculas entre genótipos.
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4.3. Expressão gênica relativa

A expressão do gene psbA ocorreu de forma evidente para os genótipos
SCA-6 e Pucala nos tratamentos correspondentes a ΨSOLO de -0,1 e -0,3 MPa, com
os maiores valores para ΨSOLO de -0,1 MPa (Figura 14). Em ΨSOLO de -0,5 MPa a
expressão gênica foi reprimida nos três genótipos de T. cacao em relação ao
tratamento controle.
Os genótipos SCA-6 e TSA-792 apresentaram redução da expressão do
gene psbO em todos os tratamentos de deficiência hídrica no solo. Somente o
genótipo Pucala apresentou aumento da expressão do psbO, que atingiu o maior
valor no ΨSOLO de -0,3 MPa, tendo a expressão reprimida em ΨSOLO de -0,5 MPa, da
mesma forma que SCA-6 e TSA-792 (Figura 15).
A expressão do gene pip1;3 foi reprimida nos genótipos SCA-6 e TSA-792
em todos os tratamentos avaliados e foi aumentada no genótipo Pucala. A maior
expressão de pip1;3 foi alcançada no tratamento de -0,1 MPa (Fig. 15).

Figura 14 - Expressão relativa (%) do gene psbA em folhas de plantas de três genótipos de
Theobroma cacao L., submetidos a quatro tratamentos de água no solo.
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Figura 15 - Expressão relativa (%) do gene psbO em folhas de plantas de três genótipos de
Theobroma cacao L., submetidos a quatro tratamentos de água no solo.

Figura 16 - Expressão relativa (%) do gene aquaporina PIP1;3 em folhas de plantas de três
genótipos de Theobroma cacao L., submetidos a quatro tratamentos de água no
solo.
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5. DISCUSSÃO

5.1. Respostas das trocas gasosas foliares a seca do solo
O valor de A apresentado pelo genótipo Pucala (3,89 μmol CO2 m-2 s-1), em
ΨSOLO de –1,5 MPa, foi relativamente elevado se comparando aos valores de A
observados para outros genótipos de T. cacao, que variaram entre 3 a 5 μmol CO2
m-2 s-1 na ausência de estresse (DAYMOND; TRICKER; HADLEY, 2011). O ponto de
murcha permanente para T. cacao é incerto, cujo ΨSOLO pode ser atingido em
valores inferiores a -1,5 MPa, dado que foi observado manutenção da produção de
biomassa em plantas de T. cacao nesse potencial (MOSER et al., 2010). Em
Populos, foram observados tanto valores baixos de A, de 2 a 4 μmol CO2 m-2 s-1
(REGIER et al., 2009), assim como valores altos, em torno de 10 a 12 μmol CO2 m-2
s-1 (ZHANG; WU; LI, 2005), de acordo com a origem geográfica. Contudo, em Picia
abies L. Karst, o déficite hídrico reduziu A de forma que apresentou valores
negativos em estresse hídrico severo (DITMAROVÁ et al., 2009). O fato de T. cacao
não apresentar valores de A negativos, mesmo em estresse severo, evidencia a
existência de mecanismos de tolerância.
O decréscimo de gs com a redução de ΨSOLO nos três genótipos estudados
foi significativo a partir de ΨSOLO de -0,8 MPa para o genótipo SCA-6, -0,5 MPa para
Pucala e -0,3 MPa para TSA-792 (Figura 5). O fechamento estomático é a primeira
resposta da planta ao déficit hídrico no solo e, ao mesmo tempo, a limitação
dominante para a fotossíntese em estresse leve a moderado (FLEXA; MEDRANO,
2002). A redução de gs, em paralelo com a redução de A, ocorre na medida em que
o estresse hídrico se torna mais severo (NI; PALLARDY, 1992). As variáveis gs e A
foram as primeiras a responderem ao déficit hídrico em P. abies L. Karst, seguido
pela redução do potencial hídrico foliar (DITMAROVÁ et al., 2009). A rápida resposta
de gs é consistente com seu papel na regulação da economia de água, evitando
perda excessiva por transpiração (DITMAROVÁ et al., 2009). Em ΨSOLO controle (0,033 MPa) o maior valor de gs foi alcançado pelo genótipo Pucala (0,10 mol H2O m2

s-1), que foi significativamente maior que os genótipos SCA-6 e TSA-792 (0,07 e

0,08 mol H2O m-2 s-1, respectivamente), que não diferiram entre si (P<0,05).
Segundo Daymond, Tricker e Hadley (2011), gs e o teor de N por unidade de área
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foliar, em genótipos de T. cacao, foram correlacionados com a variação
intragenotípica de A. Em Ziziphus rotundifolia Lamk A e gs também apresentaram
forte correlação, sugerindo que a redução na assimilação de CO2 seja causada pela
limitação estomática, evidentemente quando gs foi inferrior a 0,2 mol H2O m–2 s–1
(ARNDT et al., 2001). Em Vitis vinifera foi observado que, com irrigação parcial da
raiz, pode-se obter aumento na eficiência do uso da água pela redução de gs, sem
perdas na assimilação de CO2 (SOUZA et al., 2005). Por meio da remoção
experimental da epiderme, foi possível eliminar o efeito da limitação estomática à
entrada de CO2 em folhas sob estresse hídrico, e, mesmo assim, verificou-se
fotossíntese menor, o que levou a conclusão de que boa parte da redução na
fotossíntese, observada em folhas sob estresse, não se deve apenas às restrições
estomáticas à entrada de CO2, mas também as restrições no metabolismo da
fotossíntese (TANG et al., 2002). Além disso, gs é muito variável, sendo afetada pelo
estado fisiológico da planta (potencial hídrico foliar) e pelo ambiente (pressão de
vapor de água e concentração de CO2 atmosférico) (LAWLOR; TEZARA, 2009). Um
déficit hídrico imposto lentamente às plantas pode causar pouca alteração em gs,
enquanto que um déficit hídrico imposto rapidamente pode causar grandes reduções
em gs (LAWLOR; TEZARA, 2009).
A razão gs/DPVL é a condutância estomática ao vapor de água normalizada
para o déficit de pressão de vapor entre o ar e a folha. Com essa normalização
eliminou-se o efeito do DPVL. O decréscimo observado de gs/DPVL com a redução
de ΨSOLO para os três genótipos de T. cacao estudados evidenciou que gs reduziu
principalmente devido ao efeito de ΨSOLO. Da mesma forma, observou-se que A
relacionou-se com gs de acordo com a redução de ΨSOLO nos três genótipos.
Contudo, até ΨSOLO de -0,5 MPa, a redução de A foi menos acentuada do que
aquela observada em ΨSOLO menores que -0,5 MPa. Isso explica porque A/gs cresce
significativamente de -0,5 MPa para -0,8 MPa, a partir de onde tende a manter-se
estável em ΨSOLO menores (Figura 6).
O decréscimo de E, com a redução de ΨSOLO, ocorreu nos três genótipos
estudados (Figura 8). Contudo, os valores de E não diferiram entre os três genótipos
de T. cacao em ΨSOLO de -0,1 MPa até -0,8 MPa. Entretanto, em ΨSOLO de -1,2 e 1,5 MPa, os genótipos SCA-6 e TSA-792 apresentaram valores menores que o
genótipo Pucala (Tukey, P<0,05). A variável E representa a perda de água da planta
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na forma de vapor; é controlado pela abertura estomática e pela camada de ar
limítrofe, além da temperatura do ar (TAIZ; ZEIGER, 2003). Segundo Balasimha
(2011), em T. cacao é possível que a capacidade de tolerar a seca resulte da
regulação estomática, reduzindo a perda de água pela transpiração.
A observação das respostas da razão Ci/Ca à deficiência hídrica no solo
mostrou que houve moderada redução de Ci/Ca com o aumento da severidade do
estresse (Figura 9). A redução de Ci/Ca foi significativa (P<0,05) apenas entre o
controle e os tratamentos mais severos, em relação à disponibilidade de água no
solo, para SCA-6 e Pucala, cuja redução foi cerca de 50%. Considera-se a razão
Ci/Ca como um indicador apropriado para a limitação estomática da fotossíntese
(FARQUHAR; SHARKEY, 1982). A menor razão Ci/Ca implica em grande limitação
estomática da fotossíntese e mais conservativa é a espécie vegetal em relação ao
uso de água. Baixos valores de Ci/Ca podem indicar limitação no abastecimento de
CO2 atmosférico para o interior do mesofilo foliar, ao mesmo tempo em que a
fotossíntese continua a consumi-lo. Por outro lado, altos valores de Ci/Ca (próximo
de 1) indicam ausência ou baixo consumo de CO2 pela fotossíntese ou nenhuma
limitação estomática (TAIZ; ZEIGER, 2003).
O aumento da eficiência intrínseca do uso da água (A/gs) tornou-se
significativo (P<0,05) em ΨSOLO menores que -0,3 MPa para os três genótipos de T.
cacao avaliados. De modo geral, o decréscimo nos valores de A, nos três genótipos
de T. cacao avaliados, foi menos acentuado que a de gs e E, consequentemente,
houve aumento de A/gs em todos os tratamentos de seca (Figura 10). Em Vitis
vinifera (cultivares Moscatel e Castelão), o déficit hídrico no solo também causou
aumento significativo de A/gs, devido a maior redução de gs do que de A (SOUZA et
al., 2005). A melhor eficiência no uso da água, observada em plantas de uma
mesma espécie, está relacionada com o ambiente de origem (KNIGHT et al., 2006).
Por exemplo, em Populus davidiana a eficiência instantânea no uso da água foi
maior para o ecotipo originário de região de clima seco em relação ao originário de
região de clima úmido (ZHANG; WU; LI, 2005). Pou et al. (2008) observaram valores
de A/gs entre 150 e 200 mmol CO2 mol-1 H2O para o híbrido de Vitis Richter-110 (V.
berlandieri x V. rupestris), e concluíram que estes valores estão entre os mais altos
encontrados para qualquer espécie. Em nosso estudo os genótipos de T. cacao
atingiram valores semelhantes.
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Tem-se constatado que as restrições que ocorrem na fotossíntese durante o
estresse hídrico se devem tanto a limitações estomáticas (fechamento estomático)
quanto a limitações no metabolismo fotossintético (proteínas dos fotossistemas,
danos na ATPase, e,ou regeneração de RuBP, por exemplo) (LAWLOR; TEZARA,
2009). Com o aumento do estresse hídrico, fatores não estomáticos como redução
da eficiência fotoquímica de FS2, redução da atividade e concentração da enzima
Rubisco e taxa de transferência de elétrons podem diminuir a fotossíntese (FLEXAS;
MEDRANO, 2002; LAWLOR; CORNIC 2002). Daí a importância de avaliarem-se
também componentes moleculares relacionados aos processos celulares, buscandose identificar alterações em proteínas e enzimas relacionadas ao metabolismo
normal, que justifiquem as alterações fisiológicas observadas na fotossíntese.

5.2. Atividade enzimática

O aumento da atividade da enzima POD foi observado para todos os níveis
de deficiência hídrica no solo para os três genótipos T. cacao (Figura 11). Contudo,
a maior atividade de POD foi verificada em ΨSOLO de -0,3 MPa, sendo que o Pucala
manteve atividade maior que os genótipos SCA-6 e TSA-792. A atividade de
enzimas peroxidases pode aumentar em função de determinados estresses
(GASPAR et al., 1985; GOLDBERG et al., 1986) e relaciona-se com o metabolismo
das células, tal como a respiração, fotossíntese e transpiração, podendo indicar o
estado fisiológico da planta (MACFARLANE; BURCHETT, 2001). Assim, no presente
trabalho, o aumento da atividade de POD nos tratamentos de deficiência hídrica no
solo pode estar relacionado com a redução da fotossíntese e excesso de energia
não utilizada adequadamente. A limitação de A causada pela deficiência hídrica
pode aumentar a formação de espécies reativas de oxigênio e, conseqüentemente,
aumentar seu potencial de danos ao maquinário fotossintético (LAWLOR; TEZARA,
2009).
Houve aumento da atividade de PPO nos tratamentos de seca para os
genótipos SCA-6 e Pucala. Entretanto, o genótipo TSA-792 reduziu a atividade de
PPO em ΨSOLO mais negativos. Isso pode indicar baixa lignificação da parede celular
em TSA-792 comparado a SCA-6 e Pucala, uma vez que a atividade de PPO
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relaciona-se com a lignificação (ALBA et al., 2000). A maior parte da atividade da
enzima polifenoloxidase ocorre no cloroplasto; sua atividade na planta depende do
estágio de desenvolvimento, espécie e idade, enquanto sua atividade depende da
luz (DOGAN et al., 2005).
De forma geral, no presente estudo, a atividade das enzimas antioxidativas
aumentou com o estresse por deficiência hídrica, no entanto, em menor proporção
em ΨSOLO mais negativo. O estresse induzido pela seca causa peroxidação de
lipídios devido ao acúmulo de peróxido de hidrogênio. Em plantas sob estresse
hídrico há aumento da defesa contra os danos oxidativos. Contudo, em estresse
severo, pode haver redução na atividade de enzimas antioxidativas, causando danos
à planta (TIAN; LEI, 2006).

5.3. Expressão gênica relativa

O aumento da expressão do gene psbA ocorreu de forma evidente nos
genótipos SCA-6 e Pucala. Em ΨSOLO de -0,5 MPa a expressão gênica foi reprimida
nos três genótipos em relação ao tratamento controle. A proteína PsbA possui um
papel importante na estabilização dos complexos de Mn, em vários estados de
oxidação, em nível de FS2, bem como na ligação a cofatores e ions inorgânicos,
importantes na oxidação da água, e na transferência de elétrons a partir de FS2,
durante a fase fotoquímica da fotossíntese (NELSON; YOCUM, 2006). Assim, o
aumento na expressão desse gene significa a manutenção da função de FS2, um
complexo de proteínas e pigmentos localizado nas membranas tilacóides do
cloroplasto, responsável pela transferência de elétrons, induzido pela luz, a partir da
água para a plastoquinona (SEIDLER, 1996). Contudo, no presente estudo,
observou-se que, no estresse hídrico mais severo, os três genótipos de T. cacao
reduziram a expressão do gene psbA, o que pode explicar, em parte, a redução
observada na taxa fotossintética deste genótipos.
Os genótipos SCA-6 e TSA-792 apresentaram redução da expressão do gene
psbO em todos os tratamentos de deficiência hídrica no solo. Somente o genótipo
Pucala demonstrou aumento da expressão do psbO, que atingiu o maior valor no
ΨSOLO de -0,3 MPa, tendo a expressão reprimida em ΨSOLO correspondente a -0,5
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MPa, da mesma forma que os genótipos SCA-6 e TSA-792 (Figura 14). A proteína
PsbO é de fundamental importância para o correto funcionamento do complexo de
evolução de oxigênio associado ao FS2, cuja remoção ou síntese defeituosa em
mutantes causa redução na atividade normal de evolução de O 2 (SEIDLER, 1996).
Em A. thaliana existem duas isoformas do gene responsável pela biossíntese de
psbO, interdependentes para a correta montagem da estrutura da proteína PsbO,
essencial para o perfeito funcionamento de FS2 (MURAKAMI et al., 2005). Mutantes
de A. thaliana para psbO1 apresentam crescimento reduzido, um indicativo da
importância de seu papel no funcionamento normal de FS2 (MURAKAMI et al.,
2002). Dessa forma, observou-se que a redução da expressão do gene psbO em
ΨSOLO

de -0,5 MPa, o mais severo avaliado, juntamente com a redução da

expressão do gene psbA no mesmo tratamento, para os três genótipos estudados,
podem explicar também em

parte da redução evidenciada na atividade

fotossintética. Ao contrário, o aumento da expressão destes genes em níveis de
estresse intermediários, ΨSOLO de -0,1 e -0,3 MPa, pode explicar a manutenção da
atividade fotossintética nesses tratamentos.
A expressão do gene pip1;3 foi reprimida em SCA-6 e TSA-792 em todos os
tratamentos avaliados e foi aumentada no genótipo Pucala. A maior expressão de
pip1;3 foi alcançada no tratamento correspondente a -0,1 MPa (Figura 15). Sabe-se
que a expressão de tipos específicos de aquaporinas (AQPs) é órgão-específica
(MAUREL, 1997). Por exemplo, utilizando técnica de imunomarcação, observou-se
que a proteína SoPIP1;1, homóloga a PIP1;3 de A. thaliana, se expressa em célulasguarda da epiderme foliar de Spinacia oleracea (FRAYSSE et al., 2005). Entretanto,
apesar de a grande diversidade de isoformas, um dos papéis conhecidos e mais
compartilhados das AQPs é o transporte de água, pois atuam como canais de água
(VERA-ESTRELA et al., 2004). Sabe-se que a expressão reduzida de AQPs diminui
a captação de água pelas células, levando a planta a investir em maior crescimento
radicular na tentativa de compensar a permeabilidade diminuída (KALDENHOFF et
al., 1998). Apesar de alterações morfológicas, como maior crescimento de raiz, não
ter sido observado em N. tabacum, a redução da captação de água também é
diminuída nesta planta quando há repressão de uma AQP homóloga (SIEFRITZ;
TYREE;

LOVISOLO,

2002).

Devido

as melhores

respostas

fotossintéticas

observadas em Pucala, acredita-se que o aumento da expressão de pip1;3 se
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relacione com a melhor aclimatação ao déficit hídrico no solo observada para este
genótipo de T. cacao. Por outro lado, a repressão de AQPs, inclusive de uma pip,
em plantas sob deficiência hídrica no solo, pode ser um mecanismo para reduzir a
permeabilidade de membranas, permitindo a conservação de água em condições de
desidratação (SMART, 2001). Assim, a expressão reduzida de pip1;3 em SCA-6 e
TSA-792 pode significar uma tentativa de contenção de água, mas sem o sucesso
observado em Pucala, possívelmente devido a mecanismos adicionais. Em folhas, o
aumento da expressão de PIP2 e abundância de proteinase induzida pela seca se
relaciona com a redução da transpiração (AROCA et al., 2006).

6. CONCLUSÕES

Os genótipos de T. cacao SCA-6, Pucala e TSA-792 responderam de forma
diferenciada à deficiência hídrica (DH) no solo. O genótipo Pucala, em condições de
DH no solo, foi superior ao SCA-6 e ao TSA-792 para a maioria das variáveis de
trocas gasosas foliares, estresse oxidativo e moleculares avaliadas. Logo, o Pucala
se aclimatou melhor a DH no solo, principalmente em condições severas, o que o
torna tolerante a seca e como candidato potencial para estudos de melhoramento
genético do cacaueiro em relação à resistência à seca. Em nível de expressão
gênica, os resultados mostraram a existência de plasticidade molecular para
aclimatação em condições de DH, especialmente o genótipo Pucala.
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