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Respostas da fotossíntese à variação da temperatura do ar e das raízes em mudas de 
laranjeira ‘Valência’ 

 
 

RESUMO 
 
A fotossíntese é um processo regulado por fatores fisiológicos e ambientais, sendo a 

temperatura um elemento importante na interação planta-ambiente. O objetivo deste estudo 

foi avaliar os efeitos da variação da temperatura noturna, diurna e das raízes sobre a 

fotossíntese e sua interação com a dinâmica de carboidratos em mudas de laranjeira 

‘Valência’ enxertada em limoeiro ‘Cravo’. A nossa hipótese de trabalho é que a variação 

sazonal da fotossíntese está relacionada com a variação da temperatura do ar e das raízes e 

com a demanda de fotoassimilados para o crescimento. A pesquisa foi realizada em câmara de 

crescimento com mudas de sete meses de idade. O delineamento experimental foi em parcelas 

subdivididas com quatro repetições. As variáveis medidas foram submetidas à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 0,05 de probabilidade. As plantas 

foram submetidas a seis regimes térmicos, por seis dias consecutivos. Os tratamentos foram: T1 

onde TD=28, TN=20, TR=26 oC; T2R onde: TD=28, TN=20, TR=10 oC; T3N onde: TD=28, TN=10, 

TR=26 oC; T4NR onde: TD=28, TN=10, TR=10 oC; T5DN onde: TD=17, TN=10, TR=26 oC; e T6DNR 

onde: TD=17, TN=10, TR=10 oC. Os símbolos TD, TN e TR, representam respectivamente, 

temperatura diurna, noturna e das raízes. Foram avaliados a assimilação de CO2 (A), a 

condutância estomática (gs), a eficiência aparente de carboxilação (A/Ci, sendo Ci concentração 

intercelular de CO2), a eficiência quântica potencial do fotossistema II (Fv/Fm) e o teores de 

carboidratos nas folhas, raízes e caules. O tratamento referência (T1) apresentou o melhor 

desempenho da fotossíntese, visto que as temperaturas adotadas são as ideais para fotossíntese de 

laranjeiras. Os maiores valores de A, gs, A/Ci e Ai foram verificados nas plantas com temperatura 

das raízes mais elevadas (TR de 26 °C em T1, T3N e T5DN), independentemente da temperatura 

da parte aérea. Nos tratamentos sob baixa temperatura nas raízes (T2R, T4NR e T6DNR, TR de 10 

°C), mesmo aqueles com a parte aérea sob condições ideais (28/20 °C diurna/noturna em T2R), a 

produção fotossintética foi aproximadamente a metade em relação à média dos tratamentos com 

temperatura das raízes a 26 °C e frio noturno ou diurno na parte aérea. O decréscimo da 

fotossíntese em todos os tratamentos, em relação ao T1 foi devido à redução tanto de gs como 

em A/Ci, ou seja, ocorreram limitações de origem estomática e bioquímica. Com exceção de 

T6DNR, nos regimes térmicos em que as plantas foram expostas a baixas temperaturas, ocorreu 

maior acúmulo de amido nos caules e raízes, apesar de apresentarem menor Ai em relação a 
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T1, indicando que o balanço entre produção e utilização de fotoassimilados determina o 

acúmulo de reservas. Não se verificou relação entre A e o teor de carboidratos foliares. As 

baixas temperaturas do ar durante o dia e a noite causaram queda em Fv/Fm. A fotoinibição nos 

tratamentos de frio noturno foram discretas, porém a fotoinibição foi acentuada e crônica nas 

plantas submetidas ao frio diurno.  

 

Palavras-Chave: Citrus sinensis, fotoinibição, carboidratos, relações fonte:dreno, trocas 

gasosas. 
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Photosynthesis responses to air and root temperature  in young  ‘Valencia’ orange 
plants 

 
 

ABSTRACT 
 

The photosynthesis is a process regulated by physiological and environmental factors, being 

the temperature an important element in plant-environment interaction. The aim of this study 

was to evaluate the effects of night, diurnal and root temperature variations on photosynthesis 

and its interaction with the carbohydrates dynamics in ‘Valência’ orange plants grafted on 

‘Rangpur lime’. Our hypothesis is that the seasonal variation of photosynthesis is related to 

the air and the root temperature variation and to the photoassimilates demand for growth. The 

research was conducted in a growth chamber with seven-month old plants. The experiment 

was arranged in a split-plot design, with four replication. The measured variables were 

submitted to variance analysis and the averages were compared by the Tukey test at 0,05 of 

probability. The plants were submitted to six thermal regimes, for six consecutive days. The 

treatments were: T1 where TD=28, TN=20, TR=26 oC; T2R where: TD=28, TN=20, TR=10 oC; 

T3N where: TD=28, TN=10, TR=26 oC; T4NR where: TD=28, TN=10, TR=10 oC; T5DN where: 

TD=17, TN=10, TR=26 oC; and T6DNR where: TD=17, TN=10, TR=10 oC. The symbols TD, TN 

and TR, represent, temperature of the day, the night and the roots, respectively. The CO2 

assimilation  (A), stomatal conductance (gs), the apparent carboxylation efficiency (A/Ci, 

being Ci intercellular CO2 concentration), the potential quantum yield of photosystem II 

(Fv/Fm) and the carbohydrates content in leaves, roots and stems were evaluated. The 

reference treatment (T1) presented the best photosynthetic performance, because the adopted 

temperatures are ideal for orange trees photosynthesis. The highest values of A, gs, A/Ci and 

Ai were verified in plants under the highest root temperature (TR of 26 °C in T1, T3N and 

T5DN), independenty of the aerial part temperature. Under the lowest root temperature 

treatments (T2R, T4NR and T6DNR, TR of 10 °C), even those with the aerial part under ideal 

conditions (28/20 °C diurnal/nocturnal, T2R), the photosynthetic production was 

approximately one half of the average of the treatments under root temperature of 26 °C and 

the aerial part under low nocturnal or diurnal temperatures. The photosynthesis decrease in all 

treatments, in relation to T1, was due to a reduction in gs as well as in A/Ci, in other words, 

stomatal and biochemical limitations. In exception to T6DNR, those plants exposed in a low 

temperature conditions presented higher starch content in stalks and roots, even though a 

value reduced in Ai in relation to T1 treatment. These response suggest that the balance 

between produce and consume to photoassimilates can to determine pool storage. The 



xiv 
 

relationship between A and leaf carbohydrate content was not verified. The low air 

temperatures during the day and the night caused a decrease in Fv/Fm. The photoinhibition in 

treatments under low night temperature was discreet, however photoinhibition was 

accentuated and chronicle in plants submitted to diurnal cold. 

 

Key words: Citrus sinensis, photoinhibition, carbohydrates, source-sink relationships, gas 

exchanges.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A citricultura brasileira é responsável por aproximadamente 37 e 51% da produção 

mundial de frutas frescas e suco concentrado de laranja, respectivamente (FNP 

CONSULTORIA & COMÉRCIO, 2006). O Estado de São Paulo é o principal produtor 

nacional, sendo responsável por aproximadamente 85% da produção. Entretanto a 

produtividade média dos pomares paulistas é baixa, em torno de 2 caixas/planta/ano, quando 

comparada à média da Flórida nos Estados Unidos, ao redor de 6 caixas/planta/ano 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2009), o que 

prejudica sua competitividade no mercado mundial. No entanto, é importante observar que o 

Brasil tem alto potencial para aumentar a produtividade e assim continuar competindo pelo 

comércio externo de suco concentrado.  

A produtividade de laranjais depende da interação dos fatores ambientais com a 

fotossíntese, o crescimento das copas, a indução de floração, a fixação e crescimento dos 

frutos (GOLDSCHMIDT & KOCH, 1996). O conhecimento básico das interações entre tais 

fatores possibilita o manejo da cultura de forma a obter-se maior produtividade dos pomares. 

A fotossíntese é o processo responsável pelo acúmulo de todo material orgânico nas plantas e 

sendo assim, qualquer fator interferente sobre ela afetará a produtividade.  

As laranjeiras são plantas sempre-verdes, sendo ativas fotossinteticamente durante todo 

o ano, apresentando baixa atividade fotossintética, atingindo em São Paulo valores máximos 

entre 8 e 13 mol m-2 s-1 na primavera e verão, respectivamente, e valores duas a três vezes 

mais baixos no inverno (HABERMANN & RODRIGUES, 2009; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO 

& MACHADO, 2007; SYVERTSEN & LLOYD, 1994). Portanto, a fotossíntese é submetida 

a intensa variação das condições ambientais em função das estações do ano, o que afeta sua 

eficiência (HABERMANN & RODRIGUES, 2009; MACHADO et al., 2002; RIBEIRO, 

2006; RIBEIRO & MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2009 a,b). De fato, a fotossíntese em 

laranjeiras é afetada pela disponibilidade hídrica (ERISMANN et al., 2008; MAGALHÃES 

FILHO et al., 2008; MEDINA et al., 1999), pela variação da temperatura do ar 

(HABERMANN & RODRIGUES, 2009; MACHADO, 2009; MACHADO et al., 2005; 

MAGALHÃES FILHO et al., 2009; MEDINA et al., 2003; RAMOS, 2009; RIBEIRO & 

MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2009a, b), pelo déficit de pressão de vapor do ar 

(HABERMANN et al., 2003; KHAIRI & HALL, 1976a; RIBEIRO et al., 2009a, b); pela 



2 
 

intensidade de radiação solar (MACHADO et al., 2005; MEDINA et al., 2002; RIBEIRO, 

2006) e pela demanda sazonal de fotoassimilados e relação fonte-dreno (IGLESIAS et al., 

2002; MACHADO et al., 2002; RAMOS, 2009; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO & MACHADO, 

2007).  

Praticamente em todas as regiões do Estado de São Paulo encontram-se pomares de 

citros. No Estado de São Paulo, o tipo climático predominante é o tropical de altitude ou 

mesotérmico úmido existindo um período úmido e quente que corresponde ao verão 

(novembro a março) e outra estação ou período seco e frio (inverno) que normalmente 

abrange os meses de junho a agosto (CAMARGO et al., 1974). Entre os fatores ambientais 

que regulam o desenvolvimento da laranjeira a temperatura, fator climático incontrolável, tem 

papel decisivo sobre a fotossíntese, afetando o crescimento vegetativo (HALLGREE et al., 

1991; KHAIRI & HALL, 1976a, b; PRADO et al., 2007; RAMOS, 2009) e a floração e 

produção dos frutos (HABERMANN & RODRIGUES, 2009; PRADO et al., 2007).  

A região norte do Estado, caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas em 

relação a região sul (RIBEIRO et al., 2006; ROLIM et al., 2007). Independentemente da 

região do Estado, no verão e na primavera as temperaturas do ar e do solo são mais elevadas 

e, em geral, apresentam temperaturas mais elevadas no período diurno. No inverno observa-se 

a predominância de noites frias seguidas de dias claros que podem ou não ser quente. A 

assimilação de CO2 (A) e o crescimento durante o inverno são significativamente menores que 

na primavera e o verão (HABERMANN & RODRIGUES, 2009; MACHADO et al., 2002; 

PRADO et al., 2007; RIBEIRO et al., 2009a, b). A queda na assimilação de CO2 no inverno 

ocorre mesmo em dias com temperatura diurna do ar variando entre 20 e 26 °C, ou seja, 

próxima à faixa considerada ideal para citros que está entre 25 e 30 oC (GUO et al., 2006; 

MACHADO et al., 2005; RIBEIRO & MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2009a, b). Assim, 

a redução de A no inverno em relação ao verão, não pode ser atribuída à temperatura diurna, 

mas a baixa temperatura noturna do ar e do solo (MACHADO, 2009; MACHADO et al., 

2009; MAGALHÃES FILHO et al., 2009; RIBEIRO et al., 2009a, b). Durante os meses de 

inverno se observa com freqüência, além de noites frias, também dias com temperaturas 

baixas. Nesse caso, é possível que a queda de A seja ainda maior (DAY et al., 1991; 

DELUCIA et al., 1991; MEDINA, 2002).  

Além do abaixamento da temperatura do ar no inverno, também ocorre queda na 

temperatura do solo, e conseqüentemente, das raízes (PEREIRA et al., 2002; RIBEIRO, 

2006). A redução da fotossíntese durante o inverno pode ser induzida por noites frias e pelo 

abaixamento da temperatura do sistema radicular e, além de ocorrer em laranjeiras 
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(HABERMANN & RODRIGUES, 2009) também ocorre em outras espécies sempre verdes, 

como em cafeeiro (BAUER et al., 1985) e mangueira (ALLEN & ORT, 2001).  

Também há a possibilidade de que a redução de A no inverno esteja relacionada ao 

aparente repouso vegetativo devido a diminuição da temperatura e ainda com a diminuição do 

comprimento do dia (MACHADO et al., 2002; RIBEIRO, 2006; SYVERSTSEN & LLOID, 

1994). Nessa época, a baixa temperatura do ar (<13oC) causa redução do metabolismo da 

parte aérea, ocasionando uma aparente paralisação do crescimento (KHAIRI & HALL, 1976a; 

REUTHER, 1973, RIBEIRO, 2006). SPIEGEL-ROY & GOLDSCHMIDT (1996) relataram 

que o crescimento radicular pode ocorrer de forma ininterrupta, variando, entretanto, a 

velocidade de crescimento em função da disponibilidade de água, aeração e temperatura, que 

deve ser superior a 13 oC e inferior a 36 oC (BEVINGTON & CASTLE, 1985). 

A queda na intensidade de crescimento diminui a demanda por fotoassimilados. 

Porém, devido a contínua produção fotossintética em plantas sempre verdes, mesmo que em 

menor intensidade, pode haver acúmulo de carboidratos na folha (GOLDSCHMIDT & 

KOCH, 1996). De fato, observam-se teores altos de amido no fim do inverno e começo da 

primavera, com posterior decréscimo em virtude da sua remobilização durante o fluxo 

vegetativo e reprodutivo primaveril (JONES & STEINACKER, 1951; PRADO et al., 2007; 

RIBEIRO, 2006). O acúmulo de carboidratos nas folhas pode causar decréscimo na 

fotossíntese (AZCON-BIETO, 1983; GOLDSHMIDT & HUBER, 1992; IGLESIAS et al., 

2002). No entanto, também há relatos segundo os quais a fotossíntese pode ser regulada pela 

dinâmica de carboidratos, em função da demanda, e não somente pelo conteúdo de 

carboidratos (RAMOS, 2009; RIBEIRO et al., 2005; RIBEIRO & MACHADO, 2007; 

RIBEIRO et al., 20101).  

 O conhecimento de como o ambiente modifica a fisiologia da planta é fundamental na 

atual conjuntura da agricultura nacional, uma vez que se busca o aumento da eficiência na 

produção sem incrementos no uso de insumos e energia. Nesta pesquisa tem-se como hipótese 

que a variação sazonal da fotossíntese (trocas gasosas e reações fotoquímicas) está 

relacionada com a variação da temperatura do ar (dia e noite) e das raízes e com a demanda de 

fotoassimilados para o crescimento. Para testar essas hipóteses os objetivos desta pesquisa 

foram analisar os efeitos da variação das temperaturas noturna, diurna e das raízes em mudas 

de laranjeira ‘Valência’: 1) sobre os processos difusivos, bioquímicos e fotoquímicos da 

fotossíntese e 2) sobre a dinâmica de carboidratos na planta.  

                                                
1 RIBEIRO, R.V.; MACHADO, E.C.; SANTOS, M.G.; OLIVEIRA, R.F. Evidences towards the regulation of 
photosynthesis by carbohydrates dynamics in citrus leaves (submitted), 2010. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

A produção agrícola é, em essência, o manejo da fotossíntese, portanto é desejável ter-

se o conhecimento das respostas desse processo às variações das condições do ambiente. Tais 

conhecimentos possibilitam-nos manejar alguns fatores ambientais (água, nutrição, solo) e 

estruturais da planta (espaçamento, arquitetura, arranjo espacial das plantas) visando 

condições mais propícias para que os mecanismos fisiológicos ocorram com máxima 

eficiência. A produtividade pode ser avaliada pela relação entre produção e utilização de 

carboidratos, sendo que a fotossíntese e o teor de reservas podem afetar a fertilização, a 

fixação e o crescimento dos frutos. A produtividade de um pomar resulta de uma complexa 

cadeia de eventos, envolvendo os efeitos do clima sobre a produção fotossintética, o 

crescimento da copa, a indução e a intensidade de florescimento, a fixação dos frutos e a 

massa final de frutos maduros colhidos, além da eficiência do uso da água e de nutrientes 

(GOLDSCHMIDT, 1999).  

Os elementos orgânicos são acumulados a partir da fotossíntese, que representa a fonte 

primária de carboidratos para todos os processos de crescimento e qualquer fator biótico ou 

abiótico que a afetar afetará também a produção. Obviamente a fotossíntese ocorre somente 

durante a presença de luz, mas os processos de crescimento e de manutenção da planta 

ocorrem tanto à luz como em sua ausência. Os fotoassimilados são disponíveis à noite porque 

a assimilação de CO2 (A) durante o dia, em condições adequadas, é suficiente para atender a 

demanda imediata e ainda acumular reservas, principalmente como amido na folha, as quais 

podem ser remobilizadas à noite (RIBEIRO et al., 2010; SMITH & STITT, 2007). Em 

herbáceas quase todo amido pode ser consumido durante à noite. No entanto, em citros essa 

variação diurna não é tão acentuada, ou seja parte significativa do amido acumulado 

permanece na folha (GOMES et al., 2003; RIBEIRO et al., 2010). Em qualquer fase do 

desenvolvimento, quando a demanda por carboidratos for menor que a produção de 

fotoassimilados, o excesso é armazenado em folhas, ramos e principalmente raízes, e quando 

a demanda for maior que a produção de fotoassimilados pelas folhas, as reservas podem ser 

remobilizadas para órgãos em crescimento (GOLDSCHMIDT, 1999, GOLDSCHIMIDT & 

COLOMB, 1982; MAGALHÃES FILHO et al., 2008). Há relação entre a produção 

fotossintética, o acúmulo de reservas e a remobilização das reservas durante o decorrer de um 

ano (MEDINA, 2002; RIBEIRO, 2006; GOLDSCHIMIDT & COLOMB, 1982; PRADO et 
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al., 2007), ficando evidente que a queda da fotossíntese em qualquer fase do desenvolvimento 

implica em prejuízo dos processos relacionados ao crescimento e acúmulo de matéria seca e 

de reservas na planta. 

O clima de São Paulo caracteriza-se por verão úmido, com níveis de energia solar típico 

do trópico e um período de inverno seco com temperaturas amenas e precipitação 

pluviométrica reduzida. Na transição do verão para o inverno, a temperatura do ar, 

comprimento do dia e intensidade de fluxo de energia radiante decaem, tendo como 

consequência a queda da temperatura do solo. O inverno caracteriza-se por noites frias e dias 

mais curtos em relação ao verão. Após noites frias podem ocorrer dias relativamente mais 

quentes ou mais frios. De julho a agosto existem condições térmicas e hídricas que 

condicionam o repouso vegetativo e em setembro condições favoráveis para o florescimento 

em laranjeiras. Na primavera, após a antese, nas fases iniciais de crescimento do fruto e da 

área foliar, a intensidade de radiação solar é mais elevada, os dias são mais longos, as 

temperaturas mais altas e, geralmente, há boa disponibilidade de água. O crescimento dos 

frutos depende do suprimento de substrato fotossintetizado sendo, portanto, favorecido por 

condições adequadas e altos valores de fotossíntese. No verão, as condições climáticas no 

Estado de São Paulo favorecem a produção de fotoassimilados, que mantém o fornecimento 

de carboidratos para o crescimento da planta e acúmulo de reservas, fornecendo substrato e 

água para o crescimento dos frutos (GOLDSCHIMIDT & KOCH, 1996; SYVERSTSEN & 

LLOYDE, 1994).  

As principais áreas produtoras de citros do Estado de São Paulo encontram-se em 

regiões onde a temperatura do ar atinge valores inferiores a 15 °C no inverno e o total anual 

de precipitação varia entre 1200 e 1500 mm (DAVIES, 1997). De acordo com valores limites 

de temperatura do ar e deficiência hídrica, CAMARGO et al. (1974) elaboraram o 

zoneamento agroclimático para os citros no Estado de São Paulo, tendo sido estabelecida a 

temperatura média anual de 17 °C como limite, abaixo da qual seria inapropriado o cultivo 

dos citros. 

A valores máximos de fotossíntese em laranjeiras (Citros sinensis (L.) Osbeck) ocorrem 

em temperaturas do ar em torno de 25 a 30 oC (GUO et al., 2006; HABERMANN & 

RODRIGUES, 2009; MACHADO et al., 2005; RIBEIRO, 2006). Sob condições naturais, 

sem deficiência hídrica no solo e com densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos 

(DFFFA) saturante, A máximo ocorre ao redor das 9:30 h, decrescendo posteriormente, com o 

aumento da temperatura e do déficit de pressão de vapor do ar (DPV) (HABERMANN & 

RODRIGUES, 2009, MACHADO et al., 2002; MEDINA et al., 1999; RIBEIRO et al., 2009a, 
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b). A redução de A com o aumento do DPV e da temperatura está relacionada com a queda da 

condutância estomática e da condutância do mesófilo, respectivamente (KHAIRI & HALL, 

1976a; LLOYD et al., 1992; MACHADO, 2009; MACHADO et al., 1994; MAGALHÃES 

FILHO et al., 2009; MEDINA et al.,1998, 1999; RIBEIRO et al., 2009a, b). 

A fotossíntese e as reservas acumuladas em folhas, ramos e raízes constituem as fontes 

de carboidratos para a formação de novos ramos, raízes, flores e frutos. As laranjeiras mantêm 

suas folhas sempre-verdes, ou seja, são ativas fotossinteticamente durante todo ano. Assim 

sendo, esse processo é submetido a grande variação das condições do ambiente (MACHADO 

et al., 2002, RIBEIRO,  2006; RIBEIRO & MACHADO, 2007), tendo assim desenvolvido 

mecanismos para tolerar estresse hídrico e nutricional (GOLDSCHIMIDT, 1999). A laranjeira 

apresenta baixa taxa de fotossíntese (GOLDSCHMIDT & KOCH, 1996; MACHADO et al., 

2002) devida à alta resistência interna à difusão de CO2 (ERISMANN et al, 2008; 

MACHADO, 2009; MAGALHÃES FILHO et al., 2009; SYVERTSEN & LLOYD, 1994). 

Que está relacionada às características anatômicas e bioquímicas, associadas com a 

longevidade das folhas, variando com as condições ambientais, com a disponibilidade de 

nutrientes e com a tolerância à seca e ao frio (MACHADO, 2009; WARREN & ADAMS, 

2006). No decorrer de um ano, as variações nas condições ambientais (precipitação, DPV, 

umidade do solo, radiação solar) e nos estádios de desenvolvimento da planta afetam a 

eficiência fotossintética. A fotossíntese máxima em laranjeiras nas condições do Estado de 

São Paulo ocorre no verão quente e úmido, decaindo progressivamente até alcançar valores 

mínimos nos meses de inverno, frios e secos (MACHADO et al., 2002; MEDINA, 2002; 

RIBEIRO, 2006). A produção fotossintética diária, em um dia claro de verão, chega a ser 2,9 

vezes maior que no inverno (MACHADO et al., 2002; RIBEIRO et al., 2009a; RIBEIRO & 

MACHADO, 2007). Esses valores foram observados em plantas sob irrigação, estando eles 

relacionados às variações na temperatura e no DPV, ao comprimento do dia e à fase de 

desenvolvimento da planta (MACHADO et al., 2002) porém, há dúvidas sobre os 

mecanismos envolvidos no controle da  fotossíntese.  

BEVINGTON & CASTLE (1985) observaram que a variação do crescimento anual da 

parte aérea e das raízes de laranjeiras está relacionada com a variação da temperatura do ar e 

do solo. KHAIRI & HALL (1976b), mostraram que em temperatura do ar igual a do solo, 

variando em torno de 24°C e 31ºC, há em laranjeiras indução (doce e azeda) a uma maior 

brotação e crescimento do sistema radicular, em comparação a temperaturas de 15°C e 20°C. 

A temperatura mínima para o desenvolvimento da raiz de mudas de citros é de 12 ºC, a 

ótima de 26 °C e a máxima de 37 °C (KRIEDEMANN & BARRS, 1981). O crescimento das 
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raízes tem inicio na primavera, quando a temperatura supera os 13ºC (SPIEGEL-ROY & 

GOLDSCHMIDT, 1996). Até 19 ºC, a taxa de crescimento radicular é pequena, acelerando-se 

daí até 30 ºC, tanto para as raízes pioneiras como para as fibrosas (BEVINGTON & 

CASTLE, 1985; DAVIES & ALBRIGO, 1994; KRIEDEMANN & BARRS, 1981; 

SPIEGEL-ROL & GOLDSCHMIDT, 1996). Temperaturas acima de 36 °C inibem o 

crescimento radicular (CASTLE, 1980). 

Em laranjeiras no campo, a maior concentração das raízes localiza-se até 50 cm de 

profundidade no perfil do solo e a temperatura média pode variar desde valores acima de 30 
oC no verão, até valores abaixo de 10 oC, no inverno. Na superfície do solo, até 5 cm de 

profundidade, a amplitude de variação é maior, ou seja, entre 5 até 45 oC (RIBEIRO, 2006). 

A distribuição temporal e espacial da temperatura do solo, em um laranjal, varia entre 

9 e 28 oC do inverno ao verão, nas profundidades entre 5 e 40 cm (RIBEIRO, 2006). A 

variação do crescimento anual da parte aérea e das raízes em citros está relacionada com essa 

variação da temperatura do ar e do solo (BEVINGTON & CASTLE, 1985). A temperatura 

adequada do solo incrementa a divisão celular, o que resulta em maior crescimento das raízes, 

e afeta a condutividade hidráulica e a permeabilidade de membranas (DODD et al., 2000).  

Nos meses de inverno, em plantas sob irrigação, a menor taxa de fotossíntese pode 

estar relacionada tanto com a queda na demanda por fotoassimilados, devido à menor taxa de 

crescimento, como com o abaixamento da temperatura (BEVINGTON & CASTLE, 1985; 

KHAIRI et al., 1976b; MACHADO et al., 2002; RIBEIRO & MACHADO, 2007).  

A queda da fotossíntese durante o inverno é causada pela associação de noites e solo 

frios, mesmo quando as condições de variação de temperatura durante o dia não são limitantes 

(RIBEIRO et al., 2009b). A ocorrência somente de noites frias ou de solos com baixas 

temperaturas (MACHADO, 2009; MAGALHÃES FILHO et al., 2009) também afetam 

negativamente a fotossíntese. A baixa temperatura causa decréscimo na condutância 

estomática (gs) e na atividade de carboxilação da ribulose-1,5-bisfosfato 

carboxilase/oxigenase (Rubisco) e regeneração da ribulose-1,5-bisfosfato (RuBP) 

(MACHADO, 2009; MAGALHÃES FILHO et al., 2009; RIBEIRO & MACHADO, 2007; 

RIBEIRO et al., 2009a,b). A queda de gs pode estar relacionada com a queda da atividade 

fotossintética em si, com conseqüente aumento da concentração intercelular de CO2 (Ci), 

causando fechamento parcial dos estômatos. Alternativamente o estômato em si poderia ser o 

alvo inicial do resfriamento e seu fechamento causar redução em Ci, acarretando a queda na 

fotossíntese (ALLEN et al., 2000; ALLEN & ORT, 2001).  
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Há trabalhos que demonstram os efeitos isolados da baixa temperatura noturna e do 

solo sobre a fotossíntese em citros e outras espécies arbóreas, como mangueira e cafeeiro 

(ALLEN et al., 2001; BAUER et al., 1985; JOLY & HAHN, 1991; MACHADO, 2009; 

MAGALHÃES FILHO, 2009).  

MACHADO (2009) verificou que com a ocorrência de frio noturno a assimilação de 

CO
2 

(A), a condutância estomática (gs), a condutância do mesofilo (gm) e a transpiração (E) 

decrescem em laranjeiras. Sob baixa temperatura há ainda redução da concentração de CO2 no 

cloroplasto (Cc), do transporte máximo de elétrons (Jmax) e da eficiência máxima de 

carboxilação da Rubisco (Vc,max) além de aumento da concentração de amido na folha, 

causada pela menor remobilização no período noturno, pois o frio noturno estaria diminuindo, 

ou mesmo inibindo a atividade das enzimas de mobilização de amido. Ocorre ainda 

fotoinibição caracterizada pela queda da eficiência quântica potencial do fotossistema II e da 

eficiência quântica efetiva, porém sem serem as causas da queda em A. Efeitos semelhantes 

foram descritos para outras espécies arbóreas submetidas ao frio noturno, tais como 

mangueira, cafeeiro e cacaueiro (ALLEN et al., 2001; BAUER et al., 1985; JOLY & HAHN, 

1991).  

MAGALHÃES FILHO et al. (2009) estudaram o efeito de  três temperaturas do solo 

sobre a fotossíntese em laranjeiras: 10, 20 e 30 oC. O resfriamento das raízes de 20 para 10 oC 

reduziu significativamente A, gs e gm, o potencial da água na folha (), a condutância 

hidráulica (KL), Vc,max e Jmax. O aumento da temperatura radicular para 30 oC promoveu 

aumento significativo em A, gs, gm,, KL, Jmax em relação ao tratamento referência a 20 oC. 

A condutância estomática decresceu, em função da queda em   e KL. O incremento em A nas 

raízes a 30 oC ocorre principalmente em resposta ao aumento de Jmax  e em menor grau a gs e 

gm e a eficiência fotoquímica da fotossíntese. O aumento da temperatura do solo para 30 °C 

aumentou KL e manteve os tecidos foliares mais hidratados, elevando gs e gm, permitindo 

maior fluxo de CO2 para o cloroplasto e aumento da regeneração da RuBP. Segundo 

GEORGE et al. (2002) as médias de potenciais hídricos no xilema da folha  em árvores de 

carambola (Averrhoa carambola L.) são mais negativos em árvores crescendo em 

temperaturas da raiz de 5, 10 ou 38°C, em comparação àquelas temperaturas da raiz de 20 ou 

25°C. As médias de A aumentam consistentemente para árvores crescendo em temperaturas 

da raiz de 20 ou 25°C, comparado a todos os outros tratamentos. A faixa de temperatura 

considerada não prejudicial para plantas de carambola se situou entre 10 e 38ºC, e a faixa 

ótima entre 20 e 25°C. Exposição de mudas de carambola a baixa (< 10ºC) ou alta (38°C) 
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temperatura da raiz causou estresse hídrico indicado pela redução no potencial da água das 

folhas. Tendências similares no potencial da água também foram observadas por ISMAIL 

(1994) em mudas de carambola com seis meses de idade, apresentado estresse hídrico quando 

submetidas à baixa temperatura do sistema radicular. Estudos de potencial da água 

conduzidos com outras espécies lenhosas tropicais e subtropicais apresentaram respostas 

similares quanto ao efeito da baixa temperatura da raiz. 

Durante o inverno, o crescimento das laranjeiras diminui acentuadamente devido às 

baixas temperaturas (KHAIRI & HALL,1976b; RAMOS, 2009; REUTHER, 1973), 

evidenciando o papel regulatório da temperatura do ar em relação ao crescimento dos citros. 

Porém, há atividade fotossintética durante o inverno, mesmo que reduzida, podendo ainda 

ocorrer acúmulo de reservas nas folhas (fotoassimilados) e assim causar a inibição de A 

(AZCON-BIETO, 1983, IGLESIAS et al., 2002). De fato, há acúmulo de carboidratos nas 

folhas no período de inverno, diminuindo na primavera, devido à alta demanda em 

consequência do florescimento, pegamento e desenvolvimento inicial dos frutos (PRADO, 

2006; PRADO et al., 2007; RIBEIRO, 2006).  

O carbono fixado fotossinteticamente é direcionado para a síntese de amido no 

cloroplasto ou de sacarose no citoplasma celular (PAUL & FOYER, 2001), sendo a rota 

preferencial dependente da demanda de carboidratos pela planta. Assim, quando o 

crescimento é reduzido, a via preferencial é a síntese de amido, que fica armazenado nos 

cloroplastos. Quando o crescimento é intenso, a rota preferencial é a síntese de sacarose, que é 

distribuída para toda planta. O amido pode ser reutilizado, caso a atividade metabólica fique 

novamente intensa. Interessante notar que, em citros ocorre acúmulo de reservas em todos os 

órgãos (GOLDSCHMIDT & GOLOMB, 1982; GOLDSCHMIDT & KOCH, 1996; 

MAGALHÃES FILHO et al., 2008), e da mesma forma que o amido armazenado nas folhas, 

podem ser remobilizados e utilizados em outros órgãos em crescimento (GOLDSCHMIDT & 

GOLOMB, 1982; MAGALHÃES FILHO et al., 2008). A queda da fotossíntese devido ao 

aumento do teor de carboidratos na folha esta relacionada com o decréscimo da reciclagem de 

Pi no cloroplasto, causando queda na síntese de ATP e NADPH e na regeneração de RuBP 

(PAUL & FOYER, 2001). No entanto, alguns autores destacam (GOLDSCHIMIDT & 

KOCH, 1996; RIBEIRO & MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2010) que esse controle da 

fotossíntese devido ao acúmulo de carboidratos nas folhas de citros não é evidente sob 

condições naturais e pode ser complementar a um mecanismo dinâmico da relação fonte-

dreno. A inibição da fotossíntese pelo acúmulo de carboidratos é evidenciado em experimento 

em que se manipula artificialmente a relação fonte:dreno (GOLDSHIMIDT & HUBER, 1992; 
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GOLDSCHIMIDT & KOCH, 1996; IGLESIAS et al., 2002; SYVERTSEN, 1994). Porém, se 

observou, em laranjeira sem a manipulação da relação fonte:dreno, a ocorrência de altos 

valores de A em presença  de altos teores de carboidratos (RIBEIRO & MACHADO, 2007; 

RAMOS, 2009; RIBEIRO et al., 2010), sugerindo que A está mais relacionado à dinâmica 

diária de produção e de consumo de carboidratos na folha e não propriamente ao teor de 

reservas (RIBEIRO et al., 2005; RIBEIRO & MACHADO, 2007; RAMOS, 2009; RIBEIRO 

et al., 2010). No verão, tanto a produção como o consumo e o teor de carboidratos são mais 

elevados que no inverno, sendo A mais relacionado com a exportação de carboidratos da folha 

(RIBEIRO et al., 2005; RIBEIRO & MACHADO, 2007; RAMOS, 2009; RIBEIRO et al., 

2010).  

A variação da temperatura do solo também induz respostas específicas sobre a parte 

aérea da planta, incluindo mudanças morfológicas (STONEMAN & DELL, 1993) e em gs e A 

(BOUCHER et al., 2001; DAY et al.,1991; DELUCIA et al., 1991; OJEDA et al., 2004; 

STRAND et al., 2002; XU & HUANG, 2000). De acordo com LEE & HE (2001), quando se 

observa o efeito das temperaturas altas sobre a fotossíntese, a queda de A com a elevação da 

temperatura acima da faixa fisiológica é causada pela inativação da atividade da Rubisco. 

HUREWITZ & JANES (1987) mostraram que a ativação da Rubisco decresce quando a 

temperatura da zona radicular aumenta.  

A baixa temperatura do solo pode afetar a fotossíntese de várias formas. Sob alta 

radiação pode ocorrer fotoinibição (DELUCIA et al., 1991), talvez devido à queda da 

absorção de água e favorecimento ao fechamento parcial dos estômatos. DAY et al. (1991) 

observaram em Pinus, que sob temperatura baixa no sistema radicular há fechamento parcial 

dos estômatos, causando queda da fotossíntese. Outros autores por sua vez, observaram 

também em plantas sempre verdes, que sob baixa temperatura a queda da fotossíntese estava 

relacionada em parte a fatores estomáticos e em parte a fatores bioquímicos (MAGALHÃES 

FILHO et al., 2009; STRAND et al., 2003). Assim, a queda da fotossíntese pode ser devida 

tanto a fatores relacionados ao estômato, como a fatores bioquímicos e fotoquímicos 

(MACHADO et al., 2002).  

A associação de baixa temperatura do ar durante o período noturno e diurno com baixa 

temperatura do solo poderia acarretar maiores quedas na fotossíntese, pois pode ocorrer 

também fotoinibição ou, em casos mais severos, fotooxidação (DELUCIA et al., 1991; LONG 

et al., 1994), porém ainda não se tem informações sobre os efeitos dessa condição sobre a 

fotossíntese da laranjeira.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 
3.1 Material vegetal 

 O experimento foi conduzido com mudas de laranjeira ‘Valência’ [Citrus sinensis (L.) 

Osbeck] sobre limoeiro ´Cravo’ (Citrus limonia Osbeck), com sete meses de idade, contidas 

em sacolas plásticas com capacidade para 7 L preenchidas com substrato composto de 95% de 

casca de Pinus e 5% de vermiculita.  

A nutrição das plantas foi realizada utilizando-se duas soluções-estoque (A e B). A 

solução A foi preparada com a adição dos seguintes compostos em 1 L de água destilada: 80 g 

de nitrato de cálcio, 41,5 g de nitrato de magnésio, 0,23 g de sulfato de manganês, 0,133 g de 

sulfato de zinco, 1,54 g de ferro-EDTA e 5,6 mL de cobre-EDTA. A solução B foi preparada 

com a adição dos seguintes compostos em 1 L de água destilada: 36 g de nitrato de potássio, 

8,0 g de fosfato monoamônio, 12,0 g de sulfato de potássio e 1 mL de molibdato de sódio. 

Aplicou-se duas vezes por semana 200 mL de solução nutritiva diluída (10 mL de cada 

solução estoque por litro de água).  

 
3.2 Procedimento experimental 
 

A condução do experimento (aplicação dos tratamentos e medidas) foi feita com as 

plantas dentro de câmara de crescimento (PGR14, Conviron, Canadá) o que possibilitou o 

controle de umidade e temperatura do ar, fotoperíodo e densidade de fluxo de fótons 

fotossinteticamente ativos (DFFFA) (Figura 1).  

As mudas de laranjeiras foram mantidas em casa de vegetação até o momento do 

experimento, quando foram transferidas para a câmara de crescimento onde permaneceram por 

um dia para aclimatação nas seguintes condições: fotoperíodo de 12 h, temperatura do ar 

28±1/20±1 °C (dia/noite), temperatura das raízes de 26±1 °C, umidade relativa de 60/65% 

(dia/noite) com déficit de pressão de vapor (DPV) mantida ao redor de 1 kPa, DFFFA de 900 

mol m-2 s-1. Essas condições são consideradas ótimas para a fotossíntese dos citros 

(MACHADO et al., 2005; RIBEIRO et al., 2004). Excetuando-se a temperatura, as demais 

condições ambientais na câmara de crescimento foram mantidas constantes durante todo período 

experimental que teve duração de 7 dias. Após o primeiro dia nas condições descritas, as plantas 

foram submetidas a seis tratamentos resultantes da combinação de 2 temperaturas das raízes (TR, 
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10 e 26 oC), 2 temperaturas noturnas da parte aérea (TN, 10 e 20 oC) e 2 temperaturas diurnas da 

parte aérea das plantas (TD, 17 e 28 oC), como indicado na Tabela 1.  

Os tratamentos no sistema radicular foram realizados no período de 24 horas (não variou 

durante o dia e noite), enquanto os tratamentos de temperatura do ar na parte aérea durante o dia 

e noite foram de 12 horas cada, pelo período de 6 dias consecutivos. Os resultados apresentados 

são referentes às medidas efetuadas no sexto dia de tratamento.  

 

Tabela 1: Tratamentos aplicados com quatro repetições em laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro 
‘Cravo’ dentro de câmara de crescimento. Foi feita aclimatação das plantas por um dia nas 
seguintes condições: fotoperíodo de 12h, DFFFA = 900 mol m-2 s-1 e umidade do ar de 60/65% 
(dia/noite), temperatura noturna (TN) = 20 oC, temperatura diurna (TD) = 28 oC e temperatura das 
raízes (TR)= 26 oC.  Os tratamentos foram aplicados por um período de seis dias consecutivos, 
variando apenas as temperaturas, conforme descrito na tabela. 
  

*Período noturno e diurno de 12 h  
*As letras em subscrito nos tratamentos, representadas pelas iniciais D, N e R indicam a ocorrência de frio 
durante o período diurno (TD = 17 °C), noturno (TN = 10 °C) e no sistema radicular (TR = 10 °C), 
respectivamente. 
 

Dentro da câmara de crescimento foram dispostas duas caixas de isopor (80 L cada), com 

cinco a seis plantas por caixa. Uma caixa continha água a 10±1 e a outra a 26±1 oC, que 

permitiram o controle de temperatura do substrato e do sistema radicular, de forma independente 

da parte aérea. As temperaturas da água e do substrato foram monitoradas durante todo 

experimento. Salienta-se que as raízes não ficavam em contato direto com a água, pois as 

sacolas contendo as raízes foram isoladas por sacos plásticos. O interior da caixa fechada foi 

aerado constantemente por bombas de ar. 

No experimento foram avaliados os efeitos de combinações da variação da temperatura 

no sistema radicular e da temperatura do ar na parte aérea da planta durante o dia e durante a 

noite, sobre as trocas gasosas, atividade fotoquímica e concentração de carboidratos nas raízes, 

folhas e caules.  
 
 
 
 

Tratamentos Temperatura (oC) 
 (TD) Dia* (TN) Noite* (TR) Raiz 
Tratamento 1 – (T1) 28 20 26 
Tratamento 2 – (T2R) 28 20 10 
Tratamento 3 – (T3N) 28 10 26 
Tratamento 4 – (T4NR) 28 10 10 
Tratamento 5 – (T5DN) 17 10 26 
Tratamento 6 – (T6DNR) 17 10 10 
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3.3 Trocas gasosas e atividade fotoquímica 
 

As medidas de assimilação de CO2 (A, mol m-2 s-1); de transpiração foliar (E, mmol 

m-2 s-1); de condutância estomática (gs, mol m-2 s-1) e da concentração intercelular de CO2 (Ci, 

mol mol-1) foram efetuadas com analisador portátil de fotossíntese por radiação infra-

vermelha (Licor 6400, Lincoln, NE, USA) em folhas totalmente expandidas, com 

aproximadamente dois meses de idade. As condições dentro da câmara de fotossíntese do 

analisador portátil de fotossíntese foram as mesmas que as condições dentro da câmara de 

crescimento em cada etapa do experimento. A diferença de pressão de vapor entre o ar e a folha 

(DPVar-folha) foi mantida em todos tratamentos ao redor de 1,5 kPa. As medidas de trocas gasosas 

foram efetuadas entre 7:00 e 18:00 h, em intervalos de 2 horas no 6o dia de tratamento, iniciando-

as 1 hora após o início do período iluminado. 

A partir das variáveis de trocas gasosas calculou-se a eficiência aparente de carboxilação 

(A/Ci, mol m-2 s-1 Pa-1) (FLEXAS et al., 2001; MACHADO et al., 2005). Calculou-se a 

assimilação diurna de CO2 (Ai, mmol m-2 d-1) a partir da integração da curva diurna de A por 12 

horas, correspondente ao período iluminado com DFFFA de 900 mol m-2 s-1, no 6º dia de 

tratamento.  

Medidas da emissão de fluorescência da clorofila a foram realizadas com fluorômetro 

modulado (PAM-2000, Walz, Alemanha) pelo método do pulso de saturação, (nm, e 

densidade de fluxo de fótons de ~ 10.000 mol fótons m-2 s-1) (MAXWELL & JOHNSON, 

2000). A fluorescência basal (Fo) e máxima (Fm) foram medidas em tecidos foliares 

adaptados ao escuro, às 6:00 h, antes do início do período de luz e às 12:00 e 18:00 h, após 30 

min de adaptação ao escuro, utilizando-se clipe foliar específico. Estas variáveis foram 

utilizadas para calcular a eficiência quântica máxima, Fv/Fm, onde Fv = Fm-Fo. 

 
3.4 Conteúdo de carboidratos nas folhas, caules e raízes 
 

As folhas coletadas para quantificação de carboidratos foram similares em idade e 

posição no dossel àquelas avaliadas em relação às trocas gasosas e fluorescência da clorofila. 

As amostras de folhas foram coletadas às 6:00 horas no 7° dia. A coleta de caules e raízes foi 

feita no início da manhã do 7° dia. As amostras de caule, folhas e raízes foram imersas em 

CO2 sólido (-70ºC) imediatamente após a coleta e mantidas em freezer (-20ºC). 

Para obtenção da massa seca o material foi seco em estufa (modelo MAO32, Marconi) 

com circulação forçada de ar à temperatura de 50 ºC por 4 dias ou até massa constante. As 
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amostras foram então maceradas em almofariz e armazenadas em frascos de vidro até que as 

análises de açúcares fossem realizadas. 

Nas determinações do conteúdo de carboidratos (g de Glu kg-1 de massa seca) foram 

considerados os açúcares solúveis (AS), sacarose (Sac), amido (AM) e carboidratos totais 

(CT), sendo CT=AS+AM. As frações de AS e Sac foram determinadas em amostras de 

aproximadamente 75 mg de massa seca (MS) e as frações de AM em amostras de 10 mg. 

 

 

Figura 1. Fotografia ilustrando a disposição das plantas dentro da câmara de crescimento 
durante o período experimental 
 

O extrato para quantificação de sacarose e açúcares solúveis totais foi obtido a partir 

de extração pelo método do MCW, descrito por BIELESK & TURNER (1966), onde foram 

transferidos para um tubo de rosca contendo 75 mg de amostra, 3 mL de MCW (metanol, 

clorofórmio e água na proporção 12:5:3 v/v) que ficaram sob refrigeração por 2 dias. Após a 

separação de fases obtida pela adição de clorofórmio e água, coletou-se o sobrenadante que 
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em seguida foi concentrado em banho-maria (50 °C), para evaporação do metanol e resíduos 

de clorofórmio. Os extratos foram então armazenados em freezer (-20 °C) até o momento da 

quantificação. 

Para a quantificação de amido utilizou-se o método descrito por AMARAL et al. 

(2007) para obtenção do extrato e determinação enzimática de seu conteúdo. Em eppendorf 

contendo 10 mg de amostra, foram realizadas quatro extrações com 500 µL de etanol 80 % a 

80 °C (em banho-maria) por 20 minutos, para retirada de açúcares, pigmentos, fenóis e outras 

substâncias. O precipitado foi então seco a temperatura ambiente até completa evaporação do 

resíduo de etanol. Em seguida foram adicionados 500 µL (120U mL-1) de α-amilase (EC 

3.2.1.1) termoestável de Bacillus licheniformis (cód. E-ANAAM, MEGAZYME, Irlanda), 

diluída em tampão MOPS 10 mM e pH 6,5. As amostras foram incubadas a 75 °C (em banho-

maria) por 30 minutos. Este passo foi repetido por mais uma vez, totalizando 120 unidades de 

enzima. Em seguida adicionou-se 500 µL (30U mL-1) de amiloglucosidase (EC 3.2.1.3) de 

Aspergillus Níger (cód. E-AMGPU, MEGAZYME, Irlanda) em tampão acetato de sódio 100 

mM e pH 4,5. As amostras foram incubadas a 50 °C (em banho-maria) por 30 minutos. Este 

passo foi repetido por mais uma vez, totalizando 30 unidades de enzima. Foram acrescentados 

então, 100 µL de ácido perclórico (HClO4) 0,8 M para parar a reação e precipitar proteínas. 

Para dosagem de amido procedeu-se da seguinte forma: em eppendorf contendo 20 µL de 

extrato, foi adicionado 30 µL de água destilada e 750 µL do reagente glicose PAP Liquiform 

(Labtest Diagnóstica S.A.). A mistura foi levada ao banho-maria a 30 °C por 15 minutos. O 

teor de glicose foi determinado em leitor de microplacas de ELISA (modelo EL307C, Bio-

Tek Instruments, Winooski, Vermont) em comprimento de onda de 490 nm. As concentrações 

de glicose foram calculadas a partir de uma curva-padrão obtida com leituras de soluções 

contendo 5, 10, 15, 25 e 30 µg de glicose. Como branco, colocou-se água no lugar da amostra. 

Determinou-se a concentração de sacarose pelo método descrito por HANDEL (1968) 

e a dosagem foi feita pelo método do fenol-sulfúrico. Em tubo de ensaio adicionou-se 10 µL 

de extrato, 490 µL de água destilada e 500 µL de solução de hidróxido de potássio (KOH) 30 

%. Os tubos foram vedados e levados ao banho-maria 100 °C por 10 minutos. Em seguida 

adicionou-se 500 µL de solução de fenol 5 % e 2 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. 

Agitou-se bem e após resfriar, fez-se a leitura de absorbância em espectrofotômetro 

(Micronal, modelo B342II) a 490 nm. As concentrações de sacarose foram calculadas a partir 

de uma curva-padrão obtida com leituras de soluções contendo 5, 10, 20, 30, 40 e 50 µg de 

sacarose. Como branco, colocou-se água destilada no lugar da amostra. 
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A concentração de açúcares solúveis totais foi determinada pelo método do fenol-

sulfúrico (DUBOIS et al., 1956). Em tubo de ensaio adicionou-se 10 µL de extrato e 490 µL 

de água destilada, 500µL de solução de fenol 5 % e 2 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 

concentrado. Agitou-se bem e após resfriar, fez-se a leitura de absorbância em 

espectrofotômetro (Micronal, modelo B342II) a 490nm. As concentrações de açúcares 

solúveis foram calculadas a partir de uma curva-padrão obtida com leituras de soluções 

contendo 5, 10, 20, 30, 40 e 50 µg de glicose. Como branco, colocou-se água no lugar da 

amostra. 

 
3.6 Delineamento experimental 
 

O delineamento experimental foi em parcelas subdivididas (split-plot) com quatro 

repetições, tendo os tratamentos (6 combinações de temperaturas) como parcelas e o tempo (6 

horários de avaliação) como subparcelas. As variáveis medidas foram submetidas à análise de 

variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 0,05 de probabilidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

4.1 Biometria 

 As plantas utilizadas no experimento foram semelhantes não havendo diferenças 

significativas nas dimensões de suas folhas, caules e raízes (Figura 2A). Consequentemente, a 

distribuição porcentual de fitomassa de cada órgão também não apresentou diferenças 

importantes, apresentando cerca de 63% de raízes, 18% de caule e 19% de folhas. Observou-

se que nessa fase, houve uma tendência de estabelecer um sistema radicular bem 

desenvolvido em relação à planta. As plantas também apresentaram um padrão similar quanto 

ao número de folhas e área foliar específica (AFE, Tabela 2).  

 

4.2 Trocas gasosas  

Os cursos diários da assimilação de CO2 (A), da condutância estomática (gs), da 

concentração intercelular de CO2 (Ci) e da eficiência aparente de carboxilação (A/Ci) em 

mudas de laranjeira ‘Valência’ submetidas a seis regimes térmicos são mostrados na Figura 3. 

Fica evidenciada a influência do regime térmico sobre as trocas gasosas em laranjeiras, 

havendo diferenças significativas (P<0,05) entre eles.  

 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Características biométricas (em A) de laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro 
‘Cravo’, utilizadas no experimento e distribuição relativa de fitomassa (R/T, C/T e F/T em B). 
R, C, F e T representam respectivamente fitomassa seca das raízes, caules, folhas e total. Em 
A, barras indicam desvio padrão da média referente a 4 repetições e em B, indicam desvio 
padrão da média em 24 repetições. 
 
 
Tabela 2. Área foliar específica (AFE) em laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’, após 6 
dias nos seguintes regimes de tratamentos térmicos: T1, TD = 28, TN = 20, TR = 26 oC; T2R , 
TD = 28, TN = 20, TR = 10 oC;  T3N,  TR = 28, TN = 10, TR = 26 oC; T4NR,  TR = 28, TN = 10, 
TR = 10 oC; T5DN, TD = 17, TN = 10, TR = 26 oC T6DNR, TD = 17, TN = 10, TR = 10 oC. TD, TN 
e TR, representam, respectivamente, temperatura na parte aérea diurna, temperatura na parte 
aérea noturna e temperatura nas raízes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ao longo do dia, plantas do tratamento T1, cujas temperaturas do ar diurna (TD) e 

noturna (TN) e do sistema radicular (TR) são consideradas as ideais para laranjeira, 28, 20 e 26 
oC, respectivamente (MACHADO et al., 2005; MAGALHÃES FILHO, 2009; RIBEIRO, 

2006; SYVERTSEN & LLOYD, 1994) apresentaram os maiores valores de A durante todo 

período de medidas em relação aos outros tratamentos (Figura 3 A). 

Tratamento   AFE (m2/kg) 
T1 7,5±0,3 
T2R 7,9±0,4 
T3N 7,7±1,8 
T4NR 8,8±1,1 
T5DN 9,1±0,3 
T6DNR 8,9±0,5 
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As medidas foram feitas em folhas jovens e maduras, apresentando-se dentro dos 

padrões superiores de fotossíntese de plantas sadias e bem nutridas (MACHADO et al., 2005; 

RAMOS, 2009; RIBEIRO, 2006). Apesar das plantas terem sido mantidas em condições 

ambientais constantes, houve tendência de A ser máximo (AmaxT1 = 9,6 mol m-2 s-1) nos 

primeiros horários de medida, para diminuir após às 15:00 h, atingindo um mínimo ao redor 

das 18:00 (AminT1 = 4,3 mol m-2 s-1), em resposta à queda de gs e de A/Ci. Esse padrão de 

variação   havia   sido relatado anteriormente   por outros autores em laranjeiras   também  sob  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Variação diurna da assimilação de CO2 (A em A), da condutância estomática (gs 
em B), da concentração intercelular de CO2 (Ci em C) e da eficiência aparente de caboxilação 
(A/Ci em D) em laranjeiras ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’ 6 dias após terem sido 
submetidas a seis regimes de tratamentos térmicos: T1, TD = 28, TN = 20, TR = 26 oC; T2R, TD 
= 28, TN = 20, TR = 10 oC;  T3N,  TR = 28, TN = 10, TR = 26 oC; T4NR,  TR = 28, TN = 10, TR = 
10 oC; T5DN, TD = 17, TN = 10, TR = 26 oC T6DNR, TD = 17, TN = 10, TR = 10 oC. TD, TN e TR, 
representam, respectivamente, temperatura na parte aérea diurna, temperatura na parte aérea 
noturna e temperatura nas raízes (24 h).  
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condições ambientais constantes (RAMOS, 2009; RIBEIRO et al., 2009b), sugerindo a 

existência de algum tipo de regulação endógena causando queda em A (RAMOS, 2009; 

RIBEIRO & MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2009b).  

No tratamento T2R, cuja diferença em relação a T1 é a baixa temperatura das raízes 

(TR=10 oC), mostrou um padrão diário semelhante, porém em patamares bem menores (Figura 

3A). Assim, AmaxT2R = 5,2 µmol m-2 s-1, ao redor das 8:00h e AminT2R = 2,3µmol m-2 s-1, no 

final da tarde. Em T2R a baixa temperatura das raízes causou queda significativa de A. No 

tratamento T3N, em que a diferença em relação a T1 foi a baixa temperatura noturna (TN=10 
oC) o padrão de resposta foi diferente de T1 e T2R, ou seja os menores valores de A ocorreram 

nas primeiras horas da manhã (AminT3N = 4,3 µmol m-2 s-1), para em seguida com o 

aquecimento do ar durante o dia (TD=28 oC) aumentar gradativamente até um máximo ao 

redor das 12:00 h. Interessante notar que após este máximo, A seguiu a mesma tendência de 

T1 e T2R, diminuindo até o final da tarde (Figura 3A).  

Em T4NR em que houve a combinação de baixa temperatura noturna do ar e das raízes 

(TR=10 e TN=10 oC), A foi baixo no início da manhã (AmaxT4NR = 3,1 µmol m-2 s-1) mantendo-

se praticamente constante até o final da tarde, quando seguiu a tendência dos outros 

tratamentos decrescendo a um mínimo ao redor de AminT4NR = 2,5 mol m-2 s-1 (Figura 3 A). 

Os tratamentos T5DN e T6DNR mantiveram o mesmo padrão de T4NR, mantendo valores de A 

praticamente constantes durante o dia e abaixando no final da tarde. Assim, além dos valores 

absolutos de A serem diferentes conforme o tratamento térmico, os padrões de resposta da 

fotossíntese durante o dia também variaram em relação ao tratamento referência, T1. 

Na Figura 3 também se observa com clareza que além das variações significativas nas 

respostas de A houve variações em gs, Ci e em A/Ci com o regime térmico. Para ocorrer a 

fixação do CO2 em moléculas de carboidratos no ciclo de Calvin pela ação da enzima ribulose-

1,5-bisfosfato (RuBP) carboxilase/oxigenase (Rubisco) o CO2 movimenta-se, desde a atmosfera 

ao redor das folhas, através da camada limite e do ostíolo dos estômatos para a cavidade 

subestomática e daí para o sítio de carboxilação dentro do estroma, através do mesofilo da folha. 

Esse processo pode ser afetado por fatores que provocam limitação difusiva, e/ou bioquímica e 

fotoquímica. A primeira diz respeito ao fato de a fotossíntese ser limitada devido à menor 

abertura estomática, ocasionando diminuição do fluxo de CO2 entre a atmosfera e o mesófilo 

foliar. Outras limitações se referem a danos que podem ocorrer nas reações bioquímicas e/ou 

fotoquímicas. Essas últimas envolvem a absorção de energia radiante, hidrólise da água e 

liberação de O2, com posterior produção de moléculas ricas em energia química (ATP) e com 
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poder redutor (NADPH), as quais serão utilizadas nas reações bioquímicas que fixam o CO2 em 

moléculas de carboidratos. A influência de gs na difusão de CO2 e conseqüentemente em A já 

é bem conhecida em laranjeiras crescidas em campo ou em condições protegidas (MEDINA 

et al., 1998, 1999; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO & MACHADO, 2007) ou em ambientes 

controlados (MACHADO et al., 2005; RIBEIRO et al., 2004). Da mesma forma, observa-se 

variação de A em função de variações nas eficiências de carboxilação e das atividades 

fotoquímicas. A condutância estomática varia em função de fatores ambientais como 

temperatura do ar e do solo, temperatura noturna, umidade do solo, turgescência e potencial 

da água da folha, DPVar-folha, DFFFA e fatores relacionados com a própria planta (ALLEN et 

al., 2000; ALLEN & ORT, 2001; BAUER et al., 1985; ERISMANN et al., 2008; FENELL & 

MARKHART, 1998; HABERMANN et al., 2003; MACHADO et al., 2002, 2005; RIBEIRO 

& MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2009a,b).  

Observa-se na Figura 3 que a queda de A em relação a T1 esta sempre relacionada com 

a queda em gs e em A/Ci. Ci manteve-se aproximadamente igual em todos os tratamentos, 

exceto em T6DNR no qual foi maior, possivelmente devido a danos mais acentuados no 

aparelho fotossintetizador, como sugere a queda acentuada em A/Ci e em Fv/Fm, como será 

discutido posteriormente. No entanto, as causas responsáveis pelas quedas em gs e A/Ci são 

diferentes em função das diferentes formas de ocorrência de baixas temperaturas. 

Os maiores valores de A (P<0,05) ocorreram nas plantas com temperatura radicular de 

26 °C, independentemente da temperatura da parte aérea, ou seja, nos tratamentos T1, T3N e 

T5DN. A influência positiva da maior temperatura radicular (26 °C) sobre A pode ser 

confirmada em T5DN em que as temperaturas diurna/noturna do ar foram baixas, 17 e 10 °C. 

Nessa condição os valores de A foram superiores aos encontrados nas plantas em que as 

temperaturas da parte aérea estavam em condições ótimas (28/20 °C dia/noite), mas com 

raízes a 10 °C (tratamento T2R), que apresentaram redução de A superior aos tratamentos T3N 

e T5DN (Figura 3A). Sob temperatura radicular mais elevada nesses tratamentos, observam-se 

em concordância, maiores gs e A/Ci, o que também foi relatado por outros autores em 

laranjeiras (MAGALHÃES FILHO et al., 2009; RIBEIRO et al., 2009b). 

A temperatura do solo influencia fortemente o crescimento da parte aérea em várias 

espécies e parece ser mais importante do que a temperatura do ar no controle do crescimento 

da planta (XU & HANG, 2000). Temperaturas mais elevadas, dentro da faixa fisiológica, 

favorecem o metabolismo celular aumentando a velocidade das reações químicas. 

Metabolismo mais acelerado requer reposição mais rápida de substratos para a continuidade 

das reações e, por isso, alterações fisiológicas nas plantas devem ocorrer para atender a 
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demanda por esses substratos. Em citros o crescimento das raízes aumenta com a temperatura 

na faixa entre 13 e 27 °C (BEVINGTON & CASTLE, 1985). Maior crescimento requer maior 

fornecimento de carboidratos, estimulando a produção fotossintética (PAUL & FOYER, 

2001). Assim, o maior valor de A nas plantas com temperatura do sistema radicular adequada 

pode ser em resposta a maior demanda relativa das raízes. Note-se, que nessa fase do 

desenvolvimento, as raízes representam aproximadamente 60% da fitomassa seca total da 

planta (Figura 2B). A maior temperatura das raízes proporciona a maior eficiência aparente de 

carboxilação da Rubisco (Figura 3D). MAGALHÃES FILHO et al. (2009), observaram 

também em laranjeiras que Vc,max e Jmax foram significativamente mais altos em plantas 

cujas raízes estavam a 30 °C em comparação com 20 e 10 oC. 

No geral, sinais hidráulicos e/ou químicos estão envolvidos no decréscimo de gs. 

Quando as raízes estão em condições adequadas de temperatura, a condutividade hidráulica é 

elevada (KL; HUBBARD et al., 2001), permitindo absorção adequada de água, o que implica 

também em maior abertura estomática e portanto de gs, como se verifica na Figura 3B, ou 

seja, maiores valores de A estão relacionados com gs. Sob condições de temperatura radicular 

baixa, os teores de ABA aumentam e os de citocinina decrescem (WAN et al., 2004; ZHANG 

et al., 2008). No entanto, a queda em gs em função da ocorrência de frio nas diferentes partes 

da planta ou períodos do dia (diurno ou noturno) deve-se a efeitos diferentes, como será 

discutido à frente. Mudanças no potencial da água na folha são sinais hidráulicos que podem 

afetar a abertura estomática. Haja vista que a baixa temperatura do solo causa um aumento na 

viscosidade da água devido ao aumento da força de ligação de hidrogênio, reduzindo KL da 

planta, ou seja, reduz o fluxo através dos vasos do xilema (KRAMER, 1983). Existem canais 

de proteínas intrínsecas, denominados aquaporinas, que estão presentes na membrana 

plasmática. Esses canais facilitam a absorção de água do solo e mediam a regulação da 

condutividade hidráulica. Aquaporinas são encontradas nas células da epiderme e ponta da 

raiz, e tecidos próximos do xilema da raiz (BOHNERT et al.,1995). A atividade desses canais 

de proteínas, responsáveis pelo aumento/redução da resistência ao fluxo da água na planta, 

parece comandar a captação de água do solo (TOURNAIRE-ROUX et al., 2003). A atividade 

das aquaporinas é afetada pela temperatura (BERNACHI et al., 2002). De acordo com 

TOURNAIRE-ROUX et al. (2003), a redução do pH da seiva pode bloquear a atividade 

dessas vesículas reduzindo a capacidade de absorção de água e consequentemente o KL. Em 

estudo realizado por eles, a redução do pH do citossol, promovido pela baixa disponibilidade 

de O2 nas raízes, reduziu drasticamente o KL reduzindo a absorção de água devido à mudança 

da permeabilidade das membranas, relacionada às aquaporinas. Possivelmente essa é a primeira 
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resposta ao estresse nas raízes (TOURNAIRE-ROUX et al., 2003). A baixa temperatura na parte 

aérea pode incrementar a cavitação dos vasos do xilema reduzindo KL (SPERRY et al., 1988). 

Em videira, FLEXAS et al. (1999) observaram que a queda de A em função do decréscimo em gS 

estaria relacionada com as propriedades hidráulicas do xilema, causando queda do conteúdo 

relativo de água nas folhas. 

 Assim, o resfriamento das raízes a 10 °C, possivelmente reduziu a atividade das 

aquaporinas, a absorção de água pelas raízes e a hidratação das folhas, o que causou diminuição 

em gS (FLEXAS et al., 2008). Entretanto, a manutenção da temperatura das raízes a 26 °C 

(dentro da faixa ideal) aumenta a atividade das aquaporinas, e mantém elevada a absorção de 

água e o fluxo de CO2 no mesofilo foliar (BERNACCHI et al. 2002). 

Quanto aos sinais químicos podemos citar a modificação na composição da seiva 

(variação da concentração de íons na seiva do xilema), mudanças no pH (WAN et al., 2004), 

alteração dos teores de citocinina e do conteúdo de ABA (DAVIES & ZHANG, 1991; 

TARDIEU & SIMONNEAU, 1998; GOMES et al., 2003). A presença de sinais químicos foi 

sugerida por MEDINA & MACHADO (1998) em mudas de laranjeiras ‘Valência’ submetidas à 

deficiência hídrica. Observou-se que logo nos primeiros dias após a suspensão da irrigação 

houve decréscimo de gs, mesmo antes de reduzir a hidratação das folhas, ou seja, gS respondeu 

mais rapidamente à queda da umidade do solo do que ao potencial da água na folha. Esse fato 

está coerente com a hipótese de que há uma comunicação química entre a raiz e a parte aérea, 

provocando o movimento estomático, conforme sugerem vários autores (SCHURR et al., 1992; 

TARDIEU et al., 1992). Sugere-se que esse sinal seja intermediado por substâncias de 

crescimento, possivelmente o ABA, produzido nas raízes (TARDIEU et al., 1992). Sob baixa 

temperatura, a composição e o pH da seiva no xilema mudam e ocorre aumento no teor de 

ABA e decréscimo do teor de citocinina nas folhas, causando queda em gs (NADA et al., 

2003; VELESOVA et al., 2005; WAN et al., 2004; ZHANG et al., 2008; ZHOU et al., 2007). 

O decréscimo do teor de citocinina na folha é devido à queda do seu fluxo a partir da raiz e ao 

aumento da atividade de oxidase de citocinina na folha (VELESOVA et al., 2005). ZHOU et 

al. (2007) também relataram aumento do teor de ABA e queda em citocinina em raízes 

submetidas ao frio. ZHOU et al. (2007) observaram que o frio nas raízes causa queda no teor 

de citocinina, que pode ser um dos fatores fisiológicos que explicariam parcialmente os 

decréscimos da eficiência de carboxilação, do conteúdo e da atividade de Rubisco. Citocinina 

pode aumentar o teor de mRNA relacionado a síntese e atividade da Rubisco e FBPase 

(DAVIS & ZHANG, 1991).  
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Segundo XU & HUANG (2000), a temperatura do solo em faixas ótimas mesmo 

quando a parte aérea é exposta a temperaturas supra-ótimas proporciona aumento de A no 

dossel, reduz o consumo de carbono através da respiração, aumenta a alocação de carbono 

para raiz elevando o acúmulo de carboidratos em duas cultivares de grama (Agrostis palustris 

Huds).  

No tratamento T3N (TD=28, TN=10 e TR=26 °C) o resfriamento noturno causou queda 

em A, também nesse caso em consonância com a queda em gs e em A/Ci (Figura 3A, B e D). 

Interessante notar que em laranjeira a queda em A devido ao frio noturno ocorreu principalmente 

nas primeiras horas da manhã (Figura 3A e B), conforme também verificou MACHADO (2009). 

No entanto, mangueiras resfriadas durante a noite apresentaram decréscimo em A somente após 

o meio-dia (ALLEN et al., 2000; ALLEN  & ORT, 2001), mostrando haver diferenças de 

respostas conforme a espécie estudada.    

A ocorrência de frio noturno (T3N e T4NR) pode afetar diretamente a fisiologia do 

estômato ou ainda a fotossíntese devido a inibição direta pelo frio, causando aumento em Ci e 

fechamento parcial dos estômatos (ALLEN & ORT, 2001). No entanto, não ocorreu variação 

em Ci (Figura 3C), permanecendo aproximadamente igual no período de medidas (Figura 

3C). Apesar da queda de A em T3N, Ci não aumentou em função da queda do consumo de 

CO2, pois gs também decaiu. Qualquer que seja o efeito do frio sobre os estômatos, o fato é 

que o fator difusivo foi uma das causas da queda de A. Também fica evidente que a queda da 

razão A/Ci é uma das causas da queda em A em T3N (Figura 3D). Isso pode ser confirmado 

pelos decréscimos acentuados tanto de A como de gs nas plantas submetidas ao resfriamento.  

A redução de gs foi mais intensa nos tratamentos em que a raiz foi resfriada a 10 °C, 

como mostram os dados de trocas gasosas (Figura 3B). Todavia o menor gs não foi o 

principal fator determinante para o decréscimo de A, haja vista que os valores de Ci variando 

entre 190 e 270 mol m-2 s-1 não devem limitar a fotossíntese (Figura 3C, RIBEIRO, 2006). 

Verificou-se também que o decréscimo de A em função do resfriamento (TD, TN e TR) 

estava sempre relacionado com a queda na eficiência aparente de carboxilação da Rubisco, 

dado por A/Ci (figura 3D). As reduções mais acentuadas na razão A/Ci ocorreram também nos 

tratamentos em que houve resfriamento das raízes. Assim a queda de A devido ao 

resfriamento também apresentou um componente metabólico, além do difusivo, conforme 

também observaram outros autores (MACHADO, 2009; MAGALHÃES FILHO, 2009; 

RIBEIRO et al, 2009b). 

Em T4NR em que houve a combinação de baixa temperatura no ar à noite e das raízes 

(TD=28, TN=10 e TR=10 oC), foi observado o segundo menor valor de assimilação de CO2, 
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tendo um efeito cumulativo tanto da noite como do sistema radicular sob baixa temperatura. 

Os efeitos sobre gs foram mais acentuados que nos tratamentos T2R, T3N e T5DN. As 

explicações e análises dos efeitos da baixa temperatura são os mesmos apresentados 

anteriormente. 

Em relação ao T5DN (TD=17, TN=10 e TR=26 oC), A foi menor somente em relação a 

T1 e T3N. Esse tratamento pode ser comparado diretamente com o tratamento T3N (TD=28, 

TN=10 e TR=26 oC), sendo a diferença entre os dois devido provavelmente à ocorrência de frio 

diurno. A baixa temperatura diurna age diretamente sobre a fisiologia dos estômatos afetando 

gs. Observa-se que gs decresceu em função da ocorrência de frio diurno e noturno, sendo mais 

afetado do que quando ocorreu somente frio noturno em T3N. Isso mostra efeito cumulativo 

dos períodos noturno e diurno. Também a baixa temperatura diurna causou queda na razão 

A/Ci, sugerindo efeitos sobre o metabolismo. De fato, o frio diminui a atividade das enzimas 

do ciclo de Calvin, afetando a ativação da Rubisco e das enzimas relacionadas com o ciclo 

redutivo das pentoses e, portanto, com a regeneração de RuBP (ALLEN & ORT, 2001; 

HÄLLGREN et al., 1991; RIBEIRO et al., 2009b). Assim, também em T5DN A decresceu em 

consonância a gs e A/Ci. 

O tratamento T6DNR (TD=17, TN=10 e TR=10 °C) foi o mais drástico, sendo uma 

combinação de frio tanto de dia como de noite e no sistema radicular, tal como num dia típico 

de inverno. Dessa forma, todos os efeitos discutidos nos outros tratamentos ocorreram aqui, 

mas de maneira mais acentuada. Somente em T6DNR ocorreu um aumento significativo em Ci 

em relação aos demais tratamentos. Esse aumento em Ci pode estar relacionado, em parte, 

com a grande queda que ocorreu em A/Ci (Figura 3D). Outro aspecto que pode ter contribuído 

para o aumento de Ci seria uma possível queda no valor da condutância do mesofilo (gm). 

Durante a fotossíntese o CO2 se move da atmosfera para o interior da cavidade subestomática 

através da abertura estomática e daí para o cloroplasto através do mesofilo, caracterizando gm. 

A condutância do mesofilo varia em função das condições do ambiente (BERNACCHI et al., 

2002; FLEXAS et al., 2008), sendo que a variação da temperatura noturna na parte aérea e/ou 

nas raízes afeta negativamente gm (MACHADO 2009; MAGALHÃES FILHO et al., 2009). 

Um baixo valor de gm em T6DNR diminuiria o movimento de CO2 no sentido do cloroplasto 

causando um aumento em Ci.  

A Figura 4A mostra a relação entre A e gs considerando todos os tratamentos. No 

início da curva o aumento de A é linear em função da abertura estomática, atingindo um platô, 

em que o aumento de gs não significa novos incrementos de A. Em condições ambientais não 

limitantes, a estabilização dos valores de A com o aumento de gs ocorre devido à limitação 
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imposta por reações enzimáticas, como por exemplo, a capacidade limitada de regenerar a 

RuBP (LARCHER, 2000). Já nos tratamentos onde o frio foi imposto na parte aérea durante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Relação entre assimilação de CO2 (A) e condutância estomática (gs em A) e 
eficiência aparente de carboxilação (A/Ci em B) e relação entre A/Ci e gs (em C) em 
laranjeiras ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’ 6 dias após terem sido submetidas aos seguintes 
regimes de tratamentos térmicos: T1, TD = 28, TN = 20, TR = 26 oC; T2R, TD = 28, TN = 20, TR 
= 10 oC;  T3N,  TD = 28, TN = 10, TR = 26 oC; T4NR,  TD = 28, TN = 10, TR = 10 oC; T5DN, TD 
= 17, TN = 10, TR = 26 oC; T6DNR, TD = 17, TN = 10, TR = 10 oC. TD, TN e TR, representam, 
respectivamente, temperatura na parte aérea diurna, temperatura na parte aérea noturna e 
temperatura nas raízes (24 h). Barras indicam desvio padrão da média referente a 4 repetições. 
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o dia ou a noite, ou ainda, no sistema radicular, implicando em queda de gs, A diminui, 

mostrando que a diminuição do fluxo de CO2 para o interior da folha limita a fotossíntese. Na 

figura 4A fica evidente que o frio limita a fotossíntese devido a fatores difusivos, como já foi 

relatado por MACHADO, 2009; MACHADO et al., 2009; MAGALHÃES FILHO, 2009; 

RIBEIRO et al., 2009a,b.  

Nos seis tratamentos térmicos houve correlação positiva significativa (p<0,05) entre A 

e A/Ci (Figura 4B). Os maiores valores de A/Ci e de A correspondem ao tratamento T1. Nos 

demais tratamentos onde pelo menos alguma situação era sob temperatura baixa, a razão A/Ci 

sofria de alguma forma queda na eficiência metabólica. Nos tratamentos térmicos a 26 °C no 

sistema radicular, A manteve-se em um patamar superior quando comparados aos tratamentos 

de 10 °C na raiz.   

O padrão de resposta induzido pelos tratamentos térmicos na relação A x A/Ci sugere 

novamente que além da regulação estomática e fotoquímica (discutida no item 4.4, Atividade 

fotoquímica), a fotossíntese é limitada bioquimicamente pela atividade da Rubisco, enzima 

que representa cerca de 19-25% da proteína solúvel total em citros (VU & YELENOSKY, 

1988a). A incorporação de CO2 atmosférico mediado pela atividade carboxilase da Rubisco é 

uma das principais reações bioquímicas responsáveis pela fotossíntese (BERRY & 

BJORKMAN, 1980; HALLGREN et al.,  1991), havendo distinção entre o efeito da baixa 

temperatura nas diferentes partes da planta ou períodos do dia (diurno ou noturno).  

A Figura 4C mostra a relação entre a razão A/Ci e gs. Verifica-se que inicialmente o 

aumento de A/Ci é praticamente linear com o aumento de gs, sugerindo que a eficiência 

aparente de carboxilação é limitada também pelo fluxo de CO2 para o interior da folha, ou 

seja, limitação pelo substrato (MACHADO et al., 2005). Quanto maior a limitação de gs em 

função do tratamento térmico menor A/Ci, indicando que o efeito da baixa temperatura é 

devido à interação de fatores difusivos e metabólicos. 

 
4.3 Assimilação diurna de CO2 
 

A assimilação diurna de CO2 (Ai), isto é, o somatório de todo CO2 assimilado em um 

dia, mostra com clareza as diferenças entre as respostas da fotossíntese em função dos 

regimes térmicos. A maior produção diurna foi do tratamento T1 (367,0±15,7 mmol m-2 dia-

1), visto que as condições ambientais foram as ideais para a fotossíntese de laranjeiras 

(MACHADO et al., 2005), seguido por T3N (263,5±21,3 mmol m-2 dia-1 ou AiT1=1,39*AiT3N), 

T5DN (215,5±12,1 mmol m-2 dia-1 ou AiT1=1,70*AiT5DN), T2R (146,3±5,8 mmol m-2 dia-1 ou 

AiT1=2,50*AiT2R), T4NR (115,3±2,2 mmol m-2 dia-1 ou AiT1=3,18*AiT4NR) e T6DNR (85,6±5,8 
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mmol m-2 dia-1 ou AiT1=4,31*AiT6DNR). Essa forma de expressar a fotossíntese, como a 

integração diurna, evidencia a importância do regime térmico para a produção da planta. 

Interessante notar que a ocorrência de frio noturno, comum mesmo fora do inverno, quando 

há entrada de frentes frias, pode causar prejuízos consideráveis na produção fotossintética, 

mesmo se os dias subseqüentes apresentarem temperaturas não limitantes, como se apresenta 

no tratamento T3N. 

A ocorrência de baixa temperatura no período diurno e noturno e temperatura alta das 

raízes é possível ocorrer na transição de verão para outono (RIBEIRO, 2006), quando ocorre 

queda da temperatura do ar, mas ainda não houve tempo para a temperatura do solo baixar. 

Essa situação foi simulada pelo tratamento T5DN. Observou-se em T5DN queda de 40% em Ai 

em relação a T1.  

Também é possível a situação em que o solo apresenta baixa temperatura e dias 

ensolarados com temperatura elevada. Essa situação pode ocorrer no fim de inverno, quando a 

temperatura do ar está se elevando, mas ainda o solo não foi aquecido. Essas defasagens de 

temperaturas são possíveis devido ao efeito ‘tampão’ do solo, não ocorrendo variação da 

temperatura tão rápida quanto a do ar (PEREIRA et al., 2000). Essa situação foi simulada pelo 

tratamento T2R, em que a temperatura das raízes foi de 10 oC.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Assimilação diurna de CO2 (Ai) em laranjeiras ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’ 6 
dias após terem sido submetidas aos seguintes regimes de tratamentos térmicos: T1, TD = 28, 
TN = 20, TR = 26 oC; T2R, TD = 28, TN = 20, TR = 10 oC;  T3N,  TD = 28, TN = 10, TR = 26 oC; 
T4NR,  TD = 28, TN = 10, TR = 10 oC; T5DN, TD = 17, TN = 10, TR = 26 oC; T6DNR, TD = 17, TN 
= 10, TR = 10 oC. TD, TN e TR, representam, respectivamente, temperatura na parte aérea 
diurna, temperatura na parte aérea noturna e temperatura nas raízes. Barras indicam desvio 
padrão da média referente a 4 repetições. 
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Por fim, a situação mais drástica foi apresentada pelo tratamento T6DNR, em que a 

temperatura do ar diurna e noturna e a das raízes foram baixas, num típico dia de inverno no 

Estado de São Paulo, em que a queda na produção fotossintética foi muito pronunciada, 

representando apenas 23% em relação a T1 (verão), como também foi observado por 

RIBEIRO et al. (2009b), comparando Ai de plantas sob condições naturais no verão e no 

inverno. 

Essa forma de expressar a fotossíntese (Ai) evidencia mais ainda a importância da 

ocorrência da baixa temperatura das raízes na determinação das respostas da fotossíntese. Na 

média os tratamentos que tiveram baixa temperatura nas raízes (T2R, T4NR e T6DNR) a 

produção fotossintética foi aproximadamente a metade em relação a media dos tratamentos 

com raízes com temperatura de 26 oC e frio noturno ou diurno (T3N e T5DN). 

 

4.4 Atividade fotoquímica 

 
A atividade fotoquímica envolve a absorção de luz pelos pigmentos no complexo 

coletor de luz (light-havesting complex, LHC) e a transferência dessa energia para o centro de 

reação do fotossistema II (FSII) e desse para o fotossistema I (FSI) por meio de uma cadeia de 

transportadores de elétrons. Durante o transporte linear de elétrons há formação de ATP e 

NADPH que são consumidos na redução do CO2, do nitrogênio, do enxofre e na 

fotorrespiração (HUNER et al., 1998). As reações fotoquímicas primárias de FSII (absorção e 

excitação dos centros de reação da clorofila) são mais rápidas que as reações bioquímicas, e a 

exposição da planta a energia que excede àquela requerida nas reações da fotossíntese resulta 

em um desbalanço que geralmente causa fotoinibição (HUNER et al., 1998; LONG et al., 

1994). A fotoinibição é o termo utilizado para descrever a redução da capacidade 

fotossintética induzida pela exposição a luz visível. A fotoinibição da fotossíntese é sinônimo 

de danos ao FSII, mas é importante reconhecer que danos ao FSII por excesso de energia de 

excitação somente será fotoinibição, por definição, se ocorrer decréscimo nos valores de 

fotossíntese. As condições ambientais que podem levar ao excesso de energia de excitação 

são alta irradiância, déficit hídrico, alta temperatura, baixa temperatura, entre outros. 

Funcionalmente, a consequência da fotoinibição é a redução da eficiência quântica máxima de 

conversão do CO2 absorvido e decréscimo da convexidade da curva de resposta da 

fotossíntese à luz, sendo que a exposição excessiva a luz por tempo prolongado pode também 

causar decréscimo da fotossíntese máxima sob luz saturante (LONG et al., 1994). Todos os 
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fótons absorvidos pelos pigmentos fotossintéticos excitam as clorofilas, porém quando o fluxo 

de fótons excede a capacidade de utilização, pode resultar em danos às membranas 

fotossintéticas, se não for dissipado convenientemente. Para evitar esses danos, as plantas 

apresentam mecanismos de defesa para dissipar o excesso de energia. Quando tais 

mecanismos não são suficientes ocorre a fotoinibição da fotossíntese, devido ao desbalanço 

entre a taxa de dano e de reparo do FSII. Os danos ao FSII estão relacionados com o dano à 

proteína D1 integrante do complexo protéico do centro de reação. A perda fotoinibitória de 

D1 somente inibe a fotossíntese se a taxa de reparo for menor que a taxa de dano (LONG et 

al., 1994; CRITCHEY, 1998; HUNER et al., 1998). Há dois tipos de fotoinibição: a dinâmica 

e a crônica (OSMOND, 1994). A fotoinibição dinâmica é transiente e está associada 

principalmente com variações no ciclo da xantofila (DEMMING-ADAMS & ADAMS III, 

1992). A fotoinibição crônica está mais relacionada com os danos à proteína D1 (LONG et 

al., 1994; CRITCHEY, 1998; HUNER et al., 1998). Na fotoinibição dinâmica a eficiência 

quântica decresce, mas a assimilação máxima de CO2 permanece inalterada. A fotoinibição 

dinâmica é causada pelo desvio da energia luminosa absorvida em direção à dissipação do 

calor, por isso, o decréscimo na eficiência quântica. As pesquisas anteriores sobre fotoinibição 

interpretavam todos os decréscimos de eficiência quântica como dano ao aparato 

fotossintético. Hoje, reconhece-se que o decréscimo de curto prazo na eficiência quântica 

parece refletir mecanismos protetores, enquanto a fotoinibição crônica representa o dano 

presente ao cloroplasto, resultante da luz excessiva ou de falha dos mecanismos protetores. 

Além disso, a exposição da planta a condições fotoinibitórias pode resultar na formação de 

espécies reativas de oxigênio devido a redução do O2 em ânion super-óxido (1O2
-) ou pela 

transferência de energia de exitação da clorofila em estado triplet para o O2 formando 

oxigênio singlet (1O2) (ASADA, 2000). O 1O2
- é muito reativo, e uma vez formado reage 

rapidamente com lipídios, pigmentos e proteínas que se encontram próximas a seu sítio de 

produção, especialmente na região do FSII (NIYOGI,1999). Os efeitos mais nocivos do 1O2
- 

reativo são degradação de clorofila e outros pigmentos fotossintéticos, além da destruição da 

proteína D1 do FSII e formação de radicais orgânicos (livres) nas membranas dos lipídios. A 

perdurar a fotoinibição, podem ocorrer perdas importantes na produtividade das plantas 

(LONG et al., 1994). A técnica usada para quantificação da fotoinibição é a medida do 

rendimento quântico pela fluorescência da clorofila. A fotoinibição usualmente é medida pela 

razão Fv/Fm, que indica a máxima eficiência pela qual a luz absorvida pelo FSII é utilizada 

para a redução da quinona A (QA). A eficiência quântica potencial (Fv/Fm) é uma variável 
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que se correlaciona com o número de complexos funcionais do FSII (CRITCHLEY, 1998). A 

ocorrência de estresses bióticos e abióticos causa queda em Fv/Fm. 

 A eficiência quântica potencial do FSII apresentou respostas características em função 

do regime térmico a que as plantas foram submetidas (Figura 5).  No tratamento T1 Fv/Fm 

apresentou valores ao redor de 0,78±0,02, após 12 h de escuro, indicando que o aparato 

fotoquímico das folhas estava em bom estado fisiológico e não apresentava sintomas de 

fotoinibição (BJÖRKMAN & DEMMIG, 1987; CRITCHLEY, 1998; LONG et al., 1994). 

Esse resultado era esperado, visto que as condições impostas no tratamento T1 correspondem 

às ideais para laranjeiras, e coincidiu com os valores já observados por outros autores 

(MACHADO, 2009; RIBEIRO et al., 2009a,b). Nesse mesmo tratamento os valores de Fv/Fm 

foram 0,73 e 0,70, respectivamente, ao redor das 12:00 e 18:00 h. Possivelmente a queda em 

Fv/Fm nesses horários foi devida ao maior período de iluminação prévio e, no fim do dia, a 

queda que ocorreu em  A (Figura 6). 

Quando a energia absorvida é maior do que a capacidade de utilização pelas reações 

fotoquímicas e/ou bioquímicas da fotossíntese ocorre fotoinibição (BARBER & 

ANDERSSON, 1992; LONG et al., 1994; OSMOND, 1994), indicada por Fv/Fm menor que 

0,725 (CRITCHLEY, 1998). A queda na razão Fv/Fm usualmente reflete a alteração da taxa 

de transporte de elétrons por meio do FSII para o FSI (BERTANI et al., 2005). 

A redução de Fv/Fm em T1 (às 12:00 e 18:00 h)  foi transiente, visto que os valores 

após o período noturno são recuperados, caracterizando fotoinibição dinâmica (CRITCHLEY, 

1998; OSMOND, 1994). Esse tipo de fotoinibição ocorre em folhas expostas e reflete redução 

da eficiência quântica da fotossíntese sem, no entanto, afetar a capacidade de fixação de CO2 

em DFFFA saturante (OSMOND, 1994), e por ser reversível não ocasiona danos ao aparato 

fotoquímico (CRITCHLEY, 1998). ÖQUIST et al. (1992) sugerem que a fotoinibição, 

conseqüência do funcionamento do FSII sob exposição prolongada à luz, representa uma 

retro-regulação estável e a longo prazo, da atividade fotoquímica, que substitui parte da 

regulação freqüentemente exercida pelo gradiente de pH. OSMOND & GRACE (1995) citam 

que redução de Fv/Fm é essencial para preservar a funcionalidade fotossintética em alto 

DFFFA. Logo, pode-se sugerir a função protetora para a fotoinibição ocorrida nos horários 

das 12:00 e 18:00 h  (Figura 6),  quando houve  decréscimo  de A devido ao aumento das 

limitações estomáticas e não estomáticas, após as 10:00 h  (Figura 3). 

Os tratamentos T2R, T3N e T4NR apresentaram valores de Fv/Fm nos 3 horários de 

medida ao redor de 0,7, indicando uma discreta fotoinibição (CRITCHLEY, 1998), que no 

entanto não deve ter influenciado A. Logo, pode-se presumir que os tecidos fotossintetizantes 
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estavam submetidos a excesso de energia radiante (SCHREIBER & BILGER, 1987). Nesses 

tratamentos (T2R, T3N e T4NR), a temperatura no período diurno foi de 28 oC, ou seja, ideal 

para a fotossíntese, porém em cada um deles ou a temperatura noturna (T3N) ou a temperatura 

das raízes (T2R) ou ambas estavam em condições estressantes (T4NR). 

De acordo com FLEXAS et al. (2001) a redução de Fv/Fm devido a baixas 

temperaturas é uma conseqüência da baixa fixação de CO2, indicando a retro-regulação da 

atividade fotoquímica para manter um suprimento adequado de elétrons e ao mesmo tempo 

evitar quantidade excessiva de energia radiante nos fotossistemas, capaz de levar à 

fotoinibição crônica e fotooxidação. Assim parece que nos tratamentos T2R, T3N e T4NR a 

queda de Fv/Fm foi devida a queda na fixação de CO2 e teve função protetora do sistema de 

transporte de elétrons.  

Nos tratamentos T5DN (TD=17, TN=10, TR=26 oC) e T6DNR (TD=17, TN=10, TR=10 oC), 

as temperaturas no período diurno foram menores do que nos outros tratamentos.  Em ambos 

os tratamentos houve queda acentuada em Fv/Fm, ou seja de 0,78, observado em T1, para 

0,63 e 0,51, respectivamente, em T5DN e T6DNR, caracterizando fotoinibição crônica visto que 

os valores foram baixos após o período noturno de 12 h, não voltando a apresentar 

funcionamento normal da atividade fotoquímica (Figura 6). A queda em Fv/Fm nesses dois 

tratamentos foi relacionada com a queda em Fm (Figura 6B), indicando inativação 

fotoquímica do FSII pelo efeito sobre o centro de reação. Fo foi semelhante em todos os 

tratamentos.   

No tratamento T2R (TD=28, TN=20, TR=10 oC), apesar da queda significativa de A 

(Figura 3), a redução em Fv/Fm (0,72) foi relativamente baixa em relação a T1 (0,78). Assim, 

possivelmente a baixa fotoinibição, não foi a causa principal da queda de A. Provavelmente o 

mecanismo de decréscimo de A quando o sistema radicular esta sob condições de baixa 

temperatura esteja mais relacionado com a significativa queda em gs e em A/Ci (Figura 3).  

MAGALHÃES FILHO et al. (2009) também observaram que a queda de A em laranjeira com 

o sistema radicular submetido a baixa temperatura (10 oC) foi relacionada tanto com aspectos 

difusivos como metabólicos, ou seja, queda acentuada em gs e na eficiência de carboxilação 

(Vc,max) e taxa de regeneração de RuBP (Jmax). DELUCIA et al. (1991) relataram queda em 

Fv/Fm devido a baixa temperatura no sistema radicular (1 oC) em Pinus silvestris L., mas 

encontraram evidências indicando que a queda em A foi associada a danos no metabolismo 

fotossintético. 
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Figura 6 – Fluorescência basal (Fo em A, fluorescência máxima (Fm em B) e eficiência 
quântica máxima do FSII (Fv/Fm em C) em laranjeiras ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’ 6 
dias após terem sido submetidas aos seguintes regimes de tratamentos térmicos: T1, TD = 28, 
TN = 20, TR = 26 oC; T2R, TD = 28, TN = 20, TR = 10 oC;  T3N,  TD = 28, TN = 10, TR = 26 oC; 
T4NR,  TD = 28, TN = 10, TR = 10 oC; T5DN, TD = 17, TN = 10, TR = 26 oC; T6DNR, TD = 17, TN 
= 10, TR = 10 oC. TD, TN e TR, representam, respectivamente, temperatura na parte aérea 
diurna, temperatura na parte aérea noturna e temperatura nas raízes (24 h). Barras indicam 
desvio padrão da média referente a 4 repetições. 
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No tratamento T3N (TD=28, TN=10, TR=26 oC) em que o fator estressante foi a baixa 

temperatura noturna, também a queda em Fv/Fm foi baixa, ou seja, de 0,78 em T1 para 0,7 

em T3N. Como no caso anterior (T2R) possivelmente a queda em Fv/Fm foi uma conseqüência 

da redução em A e não a causa. MACHADO (2009) observou, também em laranjeira 

‘Valência’ sobre ‘Cravo’, que a queda em Fv/Fm somente ocorreu após a terceira noite 

submetida ao tratamento de frio noturno, enquanto a redução em A ocorreu já após a primeira 

noite de tratamento. Resultados semelhantes foram relatados também para mangueira, em que 

a redução de Fv/Fm não foi a causa da redução em A após frio noturno (ALLEN et al., 2000). 

Também nesse caso, a queda em A foi devida a causas difusivas e metabólicas, ou seja, houve 

grande queda nos valores de gs e nos valores de A/Ci, em conformidade com o que foi 

relatado por MACHADO (2009).  

No tratamento T4NR (TD=28, TN=10, TR=10 oC) em que houve combinação de frio nas 

raízes e frio noturno, apesar da redução em A ter sido maior que em T2R e T3N, Fv/Fm foi 

semelhante, indicando também que a queda de A, possivelmente foi a causa da queda em 

Fv/Fm e não conseqüência (Figuras 3 e 6). RIBEIRO et al. (2009a) observaram queda de 

aproximadamente 70% em A em plantas submetidas a baixa temperatura noturna e nas raízes, 

contudo sem queda significativa em Fv/Fm. Conseqüentemente, esses autores sugeriram que 

as causas da queda em A com ocorrência de frio noturno e nas raízes concomitantemente, 

foram relacionadas a fatores difusivos e metabólicos expressos respectivamente, pela queda 

em gs, Vc,max e Jmax.  

Vários estudos têm demonstrado que o excesso de radiação induz, à partir de 

violaxantina, a formação de zeaxantina e anteroxantina, as quais estão correlacionadas com 

aumento de extinção não fotoquímica da fluorescência e queda de Fv/Fm (LONG et al., 

1994). Durante a manifestação do ciclo das xantofilas há dissipação de energia, sendo assim, a 

queda em Fv/Fm pode ser interpretada como um mecanismo de fotoproteção.  

Já foi discutido que a queda de A em T5DN (TD=17, TN=10, TR=26 oC)  pode ser 

comparada diretamente com o T3N (TD=28, TN=10, TR=26 oC), tratamento do qual difere 

apenas pela temperatura no período diurno. Assim, a queda de A em T5DN em relação a T3N 

esta relacionada com a menor temperatura no período diurno. Verificou-se que tal diferença 

foi devida a valores relativamente menores de gs e A/Ci em T5DN em relação a T3N. É 

interessante notar, quando se considera a fotossíntese diurna, que a diferença entre Ai em T3N 

e T5DN (Figura 5) não foi tão acentuada (AiT3 = 1,23*AiT5), porém ocorreu efeito acentuado da 
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temperatura diurna sobre o aparato fotossintético, demonstrado pela queda de Fv/Fm em T5DN 

(Figuras 3 e 6C).  

O tratamento T6DNR (TD=17, TN=10, TR=10 oC) pode ser diretamente comparado com 

o T4NR (TD=28, TN=10, TR=10 oC), sendo a maior queda em T6DNR causada pelos menores 

valores em gs e A/Ci (Figura 3), sendo a relação entre T4NR e T6DNR descrita por AiT4 = 

1,35*AiT6. Obviamente na comparação entre T5DN e T6DNR (AiT5 = 2,52*AiT6), a diferença esta 

relacionada com a baixa temperatura no sistema radicular. 

A principal causa da queda de Fv/Fm em T5DN e T6DNR deve estar relacionada com a 

baixa temperatura no período diurno. É conhecida a ocorrência de fotoinibição sob condições 

de baixa temperatura em folhas, associada com alta radiação (ALLEN & ORT, 2002; 

BERTAMINI et al., 2005; LONG et al., 1994), efeito esse caracterizado pela redução em 

Fv/Fm (LONG et al., 1994). Baixa temperatura durante o dia causa redução da atividade das 

reações bioquímicas (Figura 3D), limitando a utilização de energia (ATP e NADPH) na 

fixação de carbono pelo ciclo de Calvin e do fosfoglicolato (ALLEN & ORT, 2002). Baixo 

dreno para a absorção da energia de excitação, combinado com baixa eficiência de síntese da 

proteína D1 danificada, aumenta o potencial de dano oxidativo do FSII (LONG et al., 1994). 

Também a baixa temperatura foliar reduz significativamente a fluidez de membranas, 

prejudicando a difusão de metabólicos envolvidos na fotossíntese (ALLEN & ORT, 2002). 

 
4.5 Variação do conteúdo de carboidratos  
 

Nos citros, a sacarose é a principal forma pela qual os fotoassimilados são 

transportados pelo floema. O amido é uma reserva estável e insolúvel de carboidratos, 

presente em quase todas as plantas. Na folha, tanto o amido como a sacarose são sintetizados 

a partir da triose-fosfato gerada pelo ciclo de Calvin. As sínteses de sacarose e de amido 

reações competitivas, sendo as concentrações relativas de ortofosfato (Pi) e triose-fosfato os 

principais fatores que controlam se o carbono fixado fotossinteticamente será 

compartimentado como amido no cloroplasto ou como sacarose no citossol, sendo a primeira 

via acionada preferencialmente quando o crescimento é reduzido, ao passo que a segunda via 

é mais ativa quando há drenos ativos. Uma baixa concentração de Pi no citossol limita a 

exportação de triose-fosfato do cloroplasto por intermédio do transportador, promovendo, 

assim, a síntese de amido. Por outro lado, uma abundância de Pi no citosol inibe a síntese de 

amido dentro do cloroplasto e estimula a exportação de triose-fosfato para o citossol, onde é 

convertida em sacarose (PAUL & FOYER, 2001).  
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Figura 7 – Conteúdo de açúcares solúveis, de sacarose, de amido e carboidratos totais em 
folhas, caules e raízes em laranjeiras ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’ 6 dias após terem sido 
submetidas aos seguintes regimes de tratamentos térmicos: T1, TD = 28, TN = 20, TR = 26 oC; 
T2R, TD = 28, TN = 20, TR = 10 oC;  T3N,  TD = 28, TN = 10, TR = 26 oC; T4NR,  TD = 28, TN = 
10, TR = 10 oC; T5DN, TD = 17, TN = 10, TR = 26 oC; T6DNR, TD = 17, TN = 10, TR = 10 oC. TD, 
TN e TR, representam, respectivamente, temperatura na parte aérea diurna, temperatura na 
parte aérea noturna e temperatura nas raízes. Barras indicam desvio padrão da média referente 
a 4 repetições. 
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Os carboidratos exportados da fonte, como sacarose, para qualquer órgão dreno são 

utilizados pela respiração e para o próprio crescimento do dreno. Quando a quantidade de 

sacarose que chega ao órgão dreno é maior que a utilizada, há acúmulo de reservas, 

principalmente como amido no próprio órgão dreno ou de armazenamento. Assim, o balanço 

de reservas em uma folha difere do acúmulo de reservas nos órgãos-dreno. A dinâmica de 

produção, exportação, acúmulo/armazenamento e utilização de fotoassimilados é complexa, 

visto que envolve vários aspectos metabólicos e suas interações com o ambiente. 

Nas folhas o teor de açúcares solúveis foi semelhante em todos os tratamentos, porém 

houve diferenças quando considerados os teores de sacarose e de amido, em função do 

tratamento térmico (Figura 7). Em T1 os teores de sacarose e amido foram relativamente 

baixos, ainda que a produção fotossintética tenha sido alta (Figura 5).  

Nas folhas, o resfriamento somente da parte aérea durante a noite, ou em conjunto com 

o resfriamento das raízes nos tratamentos T3N (TD=28, TN=10, TR=26 °C) e T4NR (TD=28, 

TN=10, TR=10 °C), respectivamente, promoveu aumento no conteúdo de amido e sacarose em 

relação ao tratamento referência (Figura 7). A maior concentração de sacarose pode estar 

relacionada ao transporte menos intenso das folhas para outras partes da planta, em função da 

diminuição do metabolismo causado pela baixa temperatura noturna (FOYER, 1988). 

MACHADO (2009) observou resposta semelhante também em laranjeira ‘Valência’ sobre 

‘Cravo’. O amido normalmente é hidrolisado à noite para atender a demanda de órgãos-dreno 

em crescimento (RIBEIRO et al., 2010). MACHADO (2009) sugeriu que a causa de aumento 

do amido devido à baixa temperatura noturna poderia estar relacionado com: 1) inibição ou 

diminuição da atividade das enzimas de mobilização de amido (LEEGOOD & EDWARD, 

1996) e/ou 2) diminuição da demanda por carboidratos devido a possível queda no 

crescimento (IGLESIAS et al., 2002; RIBEIRO & MACHADO, 2007). Porém, é importante 

lembrar que a produção de fotoassimilados (Ai) em T3N e, principalmente, em T4NR, foi mais 

baixa que em T1 (Figura 5), mesmo que os teores de sacarose e de amido tenham sido mais 

baixos em T1. Em T3N e T4NR, o teor de amido nos caules e nas raízes foi mais alto que em 

T1. 
No regime térmico de frio somente na parte aérea (noturno e diurno), representado 

pelo tratamento T5DN (TD=17, TN=10, TR=26 °C) os teores de carboidratos nas folhas foram 

semelhantes aos do T1, mas ocorreu maior acúmulo (p<0,05) de amido na raiz em T5DN em 

relação a T1 (Figura 7C). Também se deve considerar que Ai em T5DN foi somente menor que 

em T1 e T3N. Assim, o acúmulo de amido nas raízes em T5DN pode ser justificado pelo fato 

de que sob baixa temperatura na parte aérea, a demanda de carboidrato pelas brotações e 
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folhas em crescimento possivelmente foi pequena, e o excedente pode ter migrado para as 

raízes. Sob temperatura aérea diurna e noturna de 17 e 10 oC, respectivamente, o crescimento 

é baixo (BEVINGTON & CASTLE, 1985; GOLDSCHMIDT & GOLOMB; 1982; PRADO et 

al., 2007; RIBEIRO, 2006) 

Os teores de carboidratos nas folhas em T2R foram semelhantes à T1, embora Ai tenha 

sido bem menor em T2R (Figuras 5, 7 e 8). Mas, tanto no caule como na raiz os teores de 

amido foram maiores que em T1. Isso implica em que a produção de fotoassimilados foi 

maior que a utilização. O crescimento radicular ocorre de forma ininterrupta, variando apenas 

sua velocidade em função da disponibilidade de água, aeração e temperatura, que deve ser 

superior a 13 °C e inferior a 36 °C (CASTLE, 1980; SPIECEL-ROY & GOLDSCHMIDT, 

1996). Dessa forma, quando a raiz, que nessa fase representa 60% da fitomassa da planta 

(Figura 2B), foi submetida a uma temperatura de 10 °C, a demanda por carboidratos 

possivelmente se tornou baixa devido à inibição do crescimento. Mesmo sob baixa produção 

fotossintética deve ter ocorrido excesso de fotoassimilados, que proporcionaram aumento das 

reservas em caules e raízes em T2R. 

Em T6DNR, os teores de carboidratos em todos os órgãos (folhas, caules e raízes) foram 

semelhantes aos encontrados em T1, apesar de neste tratamento Ai (Figura 5) ter sido 

aproximadamente 23% de T1. Portanto, se no tratamento T1, Ai era alto para atender a 

demanda de carboidratos sem que houvesse excesso, em T6DNR, Ai foi muito baixo, mas, 

devido a baixa temperatura em todos os órgãos, sua demanda também foi baixa, não havendo 

acúmulos de amido em caules e raízes.  

Em relação aos tratamentos T2R, T3N, T4NR e T5DN, apesar de apresentarem menores 

produções de fotoassimilados em relação a T1, ocorreu maior acúmulo de amido nos caules e 

raízes, indicando que o balanço entre o que chega aos drenos e o que é utilizado na respiração 

e crescimento é que determina o acúmulo e/ou a utilização das reservas. 
 

4.6 Relações entre a fotossíntese e o teor de carboidratos nas folhas 
 
 O crescimento de uma planta está relacionado com a produção de fotoassimilados na 

fonte e com a forma como eles são distribuídos e utilizados nos diversos órgãos-dreno. Por 

outro lado, as atividades dos drenos afetam a eficiência fotossintética e a forma com que 

fotossintatos são distribuídos. Dessa forma há inter-relação entre esses processos, que são 

dependentes do estádio fenológico das plantas e afetados pelo ambiente (DICKINSON, 1991; 

GOLDSCHMIDT & KOCH, 1996; PAUL & FOYER, 2001).  
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Em todos os tratamentos em que houve queda em A e Ai em relação ao tratamento 

referência, T1, a causa foi a ocorrência de temperaturas baixas nas raízes, ou na parte aérea 

durante o período diurno ou noturno ou ainda a combinação entre eles. Geralmente, a baixa 

temperatura limita tanto o crescimento como a fotossíntese (BOESE & HUNER, 1990). As 

causas relativas a baixa temperatura para queda em A foram discutidas nos itens anteriores. 

No entanto, uma das causas relatadas na literatura para queda em A sob baixa temperatura é a 

restrição à atividade de crescimento dos drenos (BOESE & HUNER, 1990). O carbono fixado 

fotossinteticamente é direcionado para a síntese de amido no cloroplasto ou de sacarose no 

citoplasma celular (PAUL & FOYER, 2001), sendo a rota preferencial dependente da 

demanda de carboidratos pela planta. Assim, quando o crescimento é reduzido, a via 

preferencial é síntese de amido, que fica armazenado nos cloroplastos. Quando o crescimento 

é intenso, a rota preferencial é a síntese de sacarose, que é distribuída para toda planta. O 

amido pode ser reutilizado, caso a atividade metabólica torne-se novamente intensa. A queda 

da fotossíntese, devido ao aumento do teor de carboidratos na folha, está relacionada com o 

decréscimo da reciclagem de Pi no cloroplasto, causando queda na síntese de ATP e NADPH 

e na regeneração de RuBP (PAUL & FOYER, 2001). No entanto, no caso presente não 

ocorreu esse tipo de resposta, ou seja, queda de A com o acúmulo de amido ou de carboidratos 

totais nas folhas (Figura 8). Por outro lado, tanto Amax como Ai não se correlacionaram com 

o conteúdo de amido e/ou teor de carboidratos totais na folha (Figura 8A e B). Por exemplo, 

os teores de amido (41,1±7,3 g Glu kg-1 folha) e de carboidratos totais (97,1±3,4 g Glu kg-1 

folha) no tratamento T1, que apresentou mais altas Amax e Ai, foram maiores que os teores de 

amido (24,2±7,8 g CH2O kg-1) e carboidratos totais (76,0±12,6 g CH2O kg-1) no tratamento 

T6DNR, que apresentou os valores mais baixos de Amax e Ai (Figura 8A e B). No entanto, 

também em citros, IGLESIAS et al. (2002) de forma contrária ao que observamos, sugeriram 

que a elevada concentração de açúcares, per se, induz a inibição da fotossíntese. Os trabalhos 

que indicam a inibição ou estímulo da fotossíntese de citros pelo conteúdo de carboidratos 

foram conduzidos com a imposição de fatores exógenos que alteravam a relação fonte-dreno 

por meio de modificações em um determinado órgão da planta, tais como o anelamento, a 

poda, o suprimento externo de sacarose e o desbaste de frutos (IGLESIAS et al., 2002; 

SYVERTSEN, 1994). No entanto, DICKSON (1991) cita que o controle da alocação de 

carbono, da síntese de sacarose e amido e da translocação de açúcares deve ser estudado em 

tecidos e plantas intactas, ou seja, em condições mais próximas das naturais, uma vez que os 

artifícios utilizados para modificar as relações fonte-dreno podem afetar as resposta das 

plantas de forma descontrolada. 
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Alguns autores destacam (GOLDSCHIMIDT & KOCH, 1996; RAMOS, 2009; 

RIBEIRO & MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2010) que o controle da fotossíntese devido 

ao acúmulo de carboidratos nas folhas de citros não é evidente sob condições naturais e pode 

ser complementar a um mecanismo dinâmico da relação fonte-dreno (RIBEIRO et al, 2010). 

A inibição da fotossíntese pelo acúmulo de carboidratos é evidenciada em experimento em 

que se manipula artificialmente a relação fonte:dreno (GOLDSHIMIDT & HUBER, 1992; 

GOLDSCHIMIDT & KOCH, 1996; IGLESIAS et al., 2002; SYVERTSEN, 1994). Porém, 

observou-se, em laranjeira, sem a manipulação artificial da relação fonte:dreno, a ocorrência 

de altos valores de A em presença de altos teores de carboidratos (RIBEIRO & MACHADO, 

2007; RAMOS, 2009, RIBEIRO et al., 2010), sugerindo que A está mais relacionada à 

dinâmica diária de produção e de consumo de carboidratos na folha e não propriamente ao 

maior teor de reservas (RIBEIRO et al., 2005; RIBEIRO & MACHADO, 2007; RAMOS, 

2009; RIBEIRO et al., 2010 ). 

Recentemente RIBEIRO et al. (2010), analisaram comparativamente a relação entre 

exportação de fotoassimilados, conteúdo de carboidratos e A em laranjeiras durante o verão e 

inverno. As condições ambientais no verão e no inverno induzem diferentes intensidades de 

crescimento de forma natural. Esses autores observaram relação negativa entre teor de amido 

e A em tecidos foliares submetidos a diferentes períodos de ausência de luz (12, 48 e 96 h). 

Independentemente da estação de crescimento, quanto maior o período em que a folha 

permanecia no escuro, mais baixas as reservas (consumidas no escuro) e, consequentemente, 

no período subseqüente de luz, maior a taxa de fotossíntese. Ou seja, foi observada relação 

negativa entre teor de carboidratos e fotossíntese. No entanto, quando as mesmas plantas não 

foram submetidas à manipulação artificial da relação fonte:dreno os autores observaram, que 

durante o verão, tanto A como a exportação de fotoassimilados foliares e o teor de 

carboidratos eram bem mais altos que no inverno e que A era relacionado positivamente com 

a exportação de fotoassimilados foliares, mas não com o teor de carboidratos. RAMOS 

(2009), de forma semelhante observou correlação entre exportação de fotoassimilados e A em 

plantas submetidas a diferentes regimes térmicos, porém, não encontrou relação entre A e teor 

de carboidratos. No experimento aqui apresentado, nossos resultados estão de acordo com os 

observados por RIBEIRO et al. (2010) e RAMOS (2009), em relação à ausência de correlação 

entre o teor de amido e/ou de carboidratos totais e fotossíntese.   

Apesar da hipótese de que a fotossíntese pode ser controlada pelo teor de assimilados 

na folha fonte ser largamente aceita, tal mecanismo de regulação nem sempre ocorre sob 

condições naturais e é sujeito a contestações (PAUL & FOYER, 2001; GOLDSHIMIDT & 
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HUBER, 1992; GOLDSCHIMIDT & KOCH, 1996; IGLESIAS et al., 2002; SYVERTSEN, 

1994; RAMOS, 2009; RIBEIRO & MACHADO, 2007; RIBEIRO et al., 2010). Os resultados 

experimentais nos quais é bloqueada a exportação de assimilados de forma extrema 

(anelamento, retirada de drenos etc.) merecem muita atenção e cuidados. O floema não é 

bloqueado repentina e completamente ‘in vivo’. Sob condições naturais supõe-se que a baixa 

demanda pelo dreno, em conseqüências de causas diversas, é responsável pelo decréscimo 

gradativamente maior na exportação de fotoassimilados a partir da folha-fonte e, havendo, 

acúmulo de assimilados e decréscimo na fotossíntese (FOYER & GALTIER, 1996). Em curto 

prazo, a síntese de produto final da fotossíntese exerceria controle retro-ativo por meio da 

reciclagem de Pi. Posteriormente, o acúmulo de carboidratos nas folhas devido ao desbalanço 

entre fonte e dreno poderia decrescer a expressão de genes ligados à fotossíntese (LI & 

GOLDSCHMIDT, 2003; PAUL & FOYER, 2001). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Assimilação máxima (Amax em A) e diurna de CO2 (Ai em B) em função do 
conteúdo de carboidratos totais e de amido em laranjeiras ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’ 6 
dias após terem sido submetidas aos seguintes regimes de tratamentos térmicos: T1, TD = 28, 
TN = 20, TR = 26 oC; T2R, TD = 28, TN = 20, TR = 10 oC;  T3N,  TD = 28, TN = 10, TR = 26 oC; 
T4NR,  TD = 28, TN = 10, TR = 10 oC; T5DN, TD = 17, TN = 10, TR = 26 oC; T6DNR, TD = 17, TN 
= 10, TR = 10 oC.TD, TN e TR, representam, respectivamente, temperatura na parte aérea 
diurna, temperatura na parte aérea noturna e temperatura nas raízes. Barras indicam desvio 
padrão da média referente a 4 repetições. 

 

 Neste experimento têm-se várias situações em que a fonte ou o dreno são limitados 

devido a variação do regime térmico, mas essas situações simuladas são observadas sob 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 20 40 60 80 100 120 140 160
50

100

150

200

250

300

350

400

T6DNR

T4NR

T2R

T5DN

T3N

 A
m

ax
 (

m
ol

 m
-2
 s

-1
)

T6DNR

T2R

T4NR

T5DN

T3N

T1T1

 Amido

A

 Carboidrato total

T6DNR

T6DNR

T4NRT4NR

T2RT2R

T5DN
T5DN

T3NT3N

 Carboidrato  [g Glu (kg folha)-1]

T1

 Carboidrato  [g Glu (kg folha)-1]

T1B

A
i (

m
m

ol
 m

-2
 d

-1
)



41 
 

condições naturais, principalmente em culturas que permanecem no campo por vários anos 

seguidos, como é o caso de laranjeiras. Assim, as interações fonte:dreno em citros estariam 

baseadas na dinâmica de carboidratos mais do que no teor de carboidratos per se, conforme 

sugeriram RIBEIRO et al. (2010). 

 

5 CONCLUSÕES 
 

 
1) Em laranjeiras o regime de temperatura influencia a fotossíntese, agindo sobre 

fatores difusivos, metabólicos e fotoquímicos. Também influencia as relações fonte:dreno e o 

armazenamento de reservas nos vários órgãos da planta.  

2) A ocorrência de baixa temperatura da parte aérea (diurna e/ou noturna) e/ou das 

raízes, causa queda na atividade fotossintética, afetando a difusão e a eficiência aparente de 

carboxilação (A/Ci). A baixa temperatura no período diurno causa fotoinibição crônica, 

evidenciada pela queda na eficiência quântica potencial (Fv/Fm).  

3) A baixa temperatura das raízes é mais prejudicial ao processo fotossintético quando 

comparada à ocorrência de baixa temperatura na parte aérea, no período diurno e/ou noturno.  
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