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RESUMO 

 SANTOS, Júlio Renovato dos. Caracterização fisiológica de genótipos de cana-de-açúcar e 

avaliação de seus desempenhos em condições de restrição hídrica São Cristóvão: UFS, 2012, 80p. 

(Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas).* 

A Cana-de-açúcar é uma planta C4 que pode ser cultivada em regiões tropicais e subtropicais 

adaptando-se a diferentes tipos de solos e condições climáticas, destacando-se pela sua grande 

exploração e a ampla utilidade, sendo matéria prima para diversos produtos, como melaço, rapadura, 

açúcar e etanol. No entanto, a produção da cana-de-açúcar está sendo afetada pela má distribuição das 

chuvas e a redução da pressipitação em algumas regiões. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo caracterizar (capacidade de campo) e avaliar o desempenho de genótipos de cana-de-açúcar 

submetidos à restrição hídrica e reidratação, utilizando indicadores fisiológicos. O trabalho foi 

realizado em dois experimentos conduzido no Departamento de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) localizada no município de São Cristóvão-SE. As mudas 

usadas para ambos os estudos, foram transplantadas aos 45 dias para vasos de 18 dm
3
. No primeiro 

experimento foi realizada a caracterização dos genótipos, em que os mesmos foram conduzidos em 

capacidade de campo, avaliados aos 154 dias após o transplatio, entre as 10h30min e as 12h00h, 

analisando as variáveis: fluorescência da clorofila a, teores de clorofila a, b e total, teores de prolina, 

potencial hídrico, transpiração, temperatura da folha e do ar, umidade relativa, altura da planta 

principal, diâmetro do colmo, número de folhas e área foliar. O delineamento experimental foi de 

blocos ao acaso, com quatro tratamentos (genótipos 698B, 712B, 260B e 3B), quatro repetições e uma 

planta como parcela útil. Em condições de capacidade de campo o genótipo 3B apresentou os maiores 

teores de clorofila a, b e total, de Fv/Fm, altura do colmo principal  e potencial hídrico, destacando-se 

também em número de folha e área foliar. Em relação à transpiração, temperatura foliar e diâmetro, 

não foi observado diferença estatística entre os genótipos. Para a determinação do desempenho 

fisiológico sob restrição hídrica foi interrompida a irrigação aos 154 dias, sendo reidratadas a medida 

que os genótipos apresentavam apenas as folhas +1 ou +2 expandidas com no mínimo 20% do limbo 

foliar verde. As avaliações foram realizadas a cada cinco dias, sendo analisados os seguintes 

parâmetros: fluorescência da clorofila a, teores de clorofila a, b e total, teores de prolina, potencial 

hídrico, transpiração, temperatura da folha e do ar, umidade relativa, altura do colmo principal, 

número de folha e área foliar da planta principal, massa seca e fresca da parte aérea e do sistema 

radicular, sendo as duas ultimas realizadas no final do experimento. As avaliações foram realizadas 

entre as 10h30min e as 12h00min. O experimento foi realizado em esquema fatorial 4 x 9 (genótipo 

698B, 712B, 260B e 3B e nove avaliações durante os períodos de restrição hídrica e reidratação), 

quatro repetições e uma planta como parcela útil. A restrição hídrica induziu um decréscimo para as 

variáveis analisadas em todos os genótipos, sendo que 3B e 698B foram menos tolerantes, sendo 

reidratadas no 10º e 15ºdia de restrição. Já 260B e 698B foram mais tolerantes, onde foram reidratadas 

no 25º dia de restrição. Também foi observado  durante a restrição acúmulo de prolina em todos os 

genótipos, visto que o 698B e 3B apresentaram os maiores valores comparados com os demais. Após a 

reidratação houve redução deste aminoácido em todos os genótipos, de modo que não apresentaram 

diferenças significativas. Quanto à recuperação após a reidratação, destacaram-se os genótipos 260B e 

3B. De maneira geral, 260B apresentou a maior tolerância apresentando os maiores resultados para as 

variáveis analisadas.     

 

PALAVRA-CHAVES: Saccharum officinarum L, restrição hídrica, indicadores fisiologicos, prolina. 

 *Comite Orientador: Luiz Fernando Ganassali de Oliveira Junior – UFS (Orientadora), 

Carlos Dias Silva Junior – UFS, Gaus Silvestre de Andrade Lima- UFAL. 
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ABSTRACT 

 

Sugarcane is a C4 plant that can be grown in tropical and subtropical regions adapt to different soil 

types and climatic conditions, especially for its large and broad utility operation, and raw material for 

various products such as molasses, molasses, sugar and ethanol. However, the production of cane 

sugar is being affected by poor rainfall distribution and the reduction of presipitation in some regions. 

Thus, this study aimed to characterize (field capacity) and evaluate the performance of genotypes of 

sugar cane submitted to water restriction and rehydration, using physiological indicators. The study 

was conducted in two experiments conducted at the Department of Agricultural Engineering, Federal 

University of Sergipe (UFS) in the municipality of São Cristovão - SE. The seedlings used for both 

studies were transplanted at 45 days for vessels of 18 dm3. The first experiment was performed to 

characterize the genotypes, in which they were carried out at field capacity, rated to 154 days after the 

transplan, between 10:30 and 12h00h, analyzing the variables: chlorophyll a fluorescence, content of 

chlorophyll a, be total levels of proline, water potential, transpiration, leaf temperature and air 

humidity, when the main plant, stem diameter, leaf number and leaf area. The experimental design 

was randomized blocks with four treatments (genotype 698B, 712B, 260B and 3B), four replications 

and one plant as a plot. In terms of field capacity 3B genotype showed the highest levels of 

chlorophyll a, b and total, Fv / Fm, height of main stem and leaf water potential, especially also in 

number of leaves and leaf area. In relation to transpiration, leaf temperature and diameter, no 

difference was observed between genotypes. To determine the physiological performance under water 

restriction was interrupted irrigation for 154 days, being rehydrated, the media showed that the 

genotypes leaves only +1 or +2 expanded with at least 20% of the leaf green. The evaluations were 

performed every five days, and analyzed the following parameters: chlorophyll fluorescence, 

chlorophyll content, a, b and total levels of proline, water potential, transpiration, leaf temperature and 

air humidity, height of stem principal, number of leaves and leaf area of the main plant, dry weight 

and fresh shoot and root system, these last being held at the end of the experiment. The evaluations 

were performed between 10:30 and 12:00. The experiment was a factorial 4 x 9 (genotype 698B, 

712B, 260B and 3B-nine evaluations during periods of water restriction and rehydration), four 

replications and one plant as a useful parcel Fluid restriction induced a decrease for the variables 

analyzed in all genotypes, and the 3B and 698B were less tolerant, and rehydrated in 10 and 15 days 

restriction. Already 260B and 698B were more tolerant, where they were rehydrated in 25 days of 

restriction. It was also noted that during the restriction of proline accumulation obtained for all 

genotypes, whereas 698B and 3B showed higher values compared with the other. After rehydration of 

this amino acid was reduced in all genotypes, so that no significant differences. As to recovery after 

rehydration, the highlights were the genotypes 260B and 3B. In general, the 260B had the highest 

tolerance with higher results for the variables analyzed. 

 

KEYWORD: Saccharum officinarum L, fluid restriction, physiological indicators, proline. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Cana-de-açúcar é uma planta C4 que pode ser cultivada em regiões tropicais e subtropicais 

adaptando-se a diferentes tipos de solo e condições climáticas, sendo ideais para seu desenvolviemento 

duas estações distintas, quente e úmida, o que proporciona um maior desempenho agronômico. No 

Brasil, a cana-de-açúcar apresenta grande expressão econômica devido às suas múltiplas utilidades 

como, por exemplo, o consumo in natura, a fabricação de rapadura, melaço, açúcar, aguardente e 

principalmente a produção de etanol, sendo a região sudeste a maior produtora nacional de cana-de-

açúcar. 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo, no entanto, a sua produção está 

sendo afetada por fatores adversos como a escassez das chuvas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste e a 

má distribuição das precipitações na região Nordeste, causando prejuízos irreversíveis para o produtor 

e consequentemente para a economia nacional.  

Tais fatores implicam em um planejamento adequado do plantio, pois o material propagativo 

da cana-de-açúcar é bastante sensível ao excesso ou a falta de umidade no solo, e necessita de 

condições especificas para brotação. Já quando a planta está na fase adulta, principalmente no estágio 

de crescimento vegetativo, período conhecido pela maior demanda hídrica, a redução da umidade do 

solo poderá comprometer a produção podendo ser necessária à renovação do canavial. 

Estes fatores como, também a necessidade de expansão da área plantada para suprir as 

demandas de mercado, estimulam o desenvolvimento e a seleção de novas variedades com bom 

desempenho agronômico em condições de restrição hídrica, por ser a disponibilidade hídrica um dos 

fatores que mais influenciam na produção da cana-de-açúcar. Assim, o uso de indicadores que 

possibilitem avaliar as potencialidades de materiais promissores é indispensável para o melhoramento 

e lançamento de novas variedades de cana-de-açúcar tolerantes as restrições hídricas, garantido aos 

produtores sucesso nos seus investimentos. 

Indicadores fisiológicos têm sido utilizados com grande frequência pelos órgãos de pesquisa 

em busca de respostas de diferentes acessos de cana-de-açúcar resistentes à restrição hídrica que 

resultem em plantas melhoradas e garantia de boas produções. Estes indicadores são ferramentas de 

grande praticidade e eficiência, não sendo necessário o diagnóstico destrutivo das plantas, 

característica essa de fundamental importância para a ciência, pois possibilita avaliar a mesma planta 

diversas vezes e em vários períodos. 

A determinação dos teores de clorofila das folhas de cana-de-açúcar é um parâmetro 

fisiológico muito eficiente na observação da eficiência das plantas na captação de energia solar, 

quando associado à determinação da eficiência da clorofila a, outro indicador fisiológico, possibilita 
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observar se a energia luminosa é prontamente utilizada pelas plantas para produção de energia química 

na forma de ATP e NADPH.  

A transpiração é um processo fisiológico realizado pelas plantas com objetivo de transportar 

solutos pelos vasos condutores por diferença osmótica e absorver CO2 da atmosfera, constituindo um 

indicador indispensável para a avaliação da eficiência do uso da água pelas plantas, sendo esse 

diretamente relacionado com o potencial hídrico, cuja variação afeta o processo transpiratório. 

Além destes indicadores, também se utiliza a determinação da temperatura foliar, quando esta 

apresenta valores mais elevados do que a temperatura ambiente podem ocorrer danos no processo 

fisiológico. Para auxiliar o diagnóstico das atividades fisiológicas, a determinação da temperatura do 

ar, da umidade relativa, como também a determinação dos teores de prolina produzida pelas plantas 

em condições de estresse são fundamentais para a veracidade dos resultados.   

Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar e avaliar o desempenho de 

genótipos de cana-de- açúcar  submetidos à restrição hídrica, utilizando indicadores fisiológicos como 

ferramentas de diagnóstico de características promissoras, para auxiliar no desenvolvimento de 

variedades tolerantes e produtivas.  

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Cultura da cana-de-açúcar 

A cana-de- açúcar (Saccharum officinarum spp.), pertencente à família Poaceae, espécie 

vegetal produtora de açúcar cresce bem em regiões tropicais e subtropicais (CHA-UM et al., 2009). A 

cana-de- açúcar é cultivada em diferentes classes de solo e sob influência de diversos fatores abióticos 

peculiares a cada região, resultando, com isso, distintos ecossistemas de produção (QUEIROZ et al., 

2008). Estas condições têm efeito sobre o desempenho fisiológico da cultura em relação ao 

metabolismo de crescimento e desenvolvimento dos colmos, florescimento, maturação e produtividade 

(BARBOSA, 2005). 

A cana apresenta elevada taxa fotossintética e alta eficiência na utilização do gás carbônico 

(CO2) da atmosfera, caracterizando-se como uma planta de ciclo C4, embora adaptados as condições 

de elevada intensidade luminosa, altas temperaturas e baixos potenciais hídricos, esta cultura necessite 

de grandes quantidades de água, uma vez que somente 30% do seu peso constituem-se de massa seca e 

70% de água, dependendo do estádio fenológico (CARLIN & SANTOS, 2009). O clima ideal é aquele 

com duas estações distintas, uma quente e úmida, para proporcionar a germinação, perfilhamento e 

desenvolvimento vegetativo, seguido de outra fria e seca, para promover a maturação e conseqüente 

acúmulo de sacarose nos colmos (CAPUTO et al., 2008), condições estas encontrada predominância 

entre 15° e 30° de latitude, podendo se estender até 35° de latitude tanto norte quanto sul (BARBOSA, 
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2005).  

Desenvolvimento da cana-de-açúcar e em forma de touceira, sendo a parte aérea formada por 

colmos, folhas, inflorescências, e a parte subterrânea formada por raízes e rizoma (ARALDI et al., 

2010). A floração da cana-de-açúcar é influenciada por vários fatores como, temperatura, 

disponibilidade de água, fase de desenvolvimento da cultura.  

A cana-de-açúcar, Saccharum spp., é cultivada no Brasil desde o século XVI, e apresentou 

grande expansão nas últimas três décadas do século XX, destacando-se como uma das principais 

plantas cultivadas no país (AGRIANUAL, 2008). Segundo dados da CONAB (2011/12), o Brasil 

ocupa uma área de 8.434.300 hectares e uma produtividade equivalente a 77.446 Kg/hectare, 

destacando a região Sudeste correspondendo uma área de 5.298.5000 hectares, o Nordeste em segundo 

colocado com uma área plantada de 1.114.600 hectares e o Estado de Sergipe com 37.260 hectares da 

área. 

Atualmente, a cana-de-açúcar representa um dos grandes mercados agrícolas brasileiros, com 

previsão de aumento de 40% na área plantada e da ordem de 100% na produção, nos próximos 10 anos 

(CASARIN et al., 2006). A importância da cana-de-açúcar é decorrente de sua múltipla utilidade, 

sendo empregada in natura, sob a forma de forragem, para alimentação animal, ou como matéria-

prima para a fabricação de rapadura, melaço, aguardente, açúcar e álcool, além do uso dos seus 

resíduos como o vinhoto, que é transformado em adubo e o bagaço, em combustível (CAPUTO et al., 

2008).  

O Brasil é o maior produtor de cana-de- açúcar, porém quanto ao aspecto agronômico, a 

lavoura apresentou nesta safra um desenvolvimento aquém do ideal e inferior ao da safra passada, 

levando a uma produtividade menor que a estimada inicialmente pelos produtores, em conseqüência 

das adversidades ocorridas a partir do mês de abril até outubro de 2010, com chuvas escassas em toda 

a região Centro-Oeste e Sudeste (CONAB, 2011). Apesar de ser considerada uma planta de ciclo 

curto, essa é influenciada por grandes variações climáticas durante o ano, o que pode interferir na 

produção, maturação e qualidade da cultura (CARLIN & SANTOS, 2009). Estas adversidades do 

clima prejudicaram a brotação e o desenvolvimento da cana, tanto nas áreas colhidas como nas áreas 

de renovação e expansão, mas, favoreceu a colheita da safra passada, encurtando o período da safra, 

mesmo assim, o excesso de umidade no início e o posterior período seco, dificultaram a implantação 

de novos canaviais, e o plantio ultrapassou o período ideal, trazendo conseqüências para a produção 

futura (CONAB, 2011). 

Entretanto, essa crescente expansão implica a seleção de novas variedades com desempenho 

agronômico produtiva em condições de restrição hídrica, uma vez que a disponibilidade hídrica do 

solo é um dos fatores ambientais que mais influenciam na produção da cana-de-açúcar, pois determina 

o estabelecimento da cultura durante o estádio vegetativo (RAMESH, 2000). 
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Alguns autores consideram que à restrição hídrica dos solos (RAMESH, 2000; TERAMOTO, 

2003) estejam entre as mais importantes causas de redução na produtividade da cana-de-açúcar no 

Nordeste brasileiro. Estes fatores têm afetado o crescimento e desenvolvimento da planta, causando 

grandes prejuízos sócio-econômicos. Segundo Farias et al. (2008), a má distribuição e a redução do 

volume de chuva nos últimos anos no Nordeste têm trazido grandes prejuízos para a cultura com a 

mortalidade das soqueiras forçando a renovação precoce dos canaviais, o que se traduz em custos 

extras de investimento. 

À restrição hídrica pode ser consequência do aumento do aquecimento global, que tem 

ocasionado à ampliação dos períodos de seca, influenciando de forma direta na disponibilidade de 

água do solo em canaviais, o que reduz significativamente os rendimentos destas áreas (TERAMOTO, 

2003). A demanda por cultivares tolerantes às adversidades ambientais tem gerado interesse na 

investigação dos mecanismos fisiológicos que possam ser utilizados pelas plantas em respostas aos 

estresses abióticos (KAVI KISHOR et al., 2005).  Logo, os estudos voltados para a seleção de 

genótipos de cana-de-açúcar tolerantes e mais produtivas quando submetidas às condições de restrição 

hídrica, contribuirá para a exploração de novas áreas pela cultura em ambiente passiveis desse 

problema abiótico e, por conseguinte maior produção nacional.   

 

2.2. Restrição hídrica na cultura da cana-de-açúcar  

 

Além de ser o principal constituinte do protoplasma, a água participa diretamente de muitas 

reações químicas, que são responsáveis pela turgescência celular (FARIAS et al., 2008), sendo uns dos 

elementos vitais para o desenvolvimento das plantas. Devido à importância que a água representa, a 

ausência da mesma é considerada um dos estresses abiótico responsável pela redução no 

desenvolvimento das plantas. A ocorrência de restrição hídrica em plantas cultivadas afeta o 

crescimento e o desenvolvimento das culturas em todo o mundo (SANTOS & CARLESSO, 1998). 

O déficit hídrico é um dos estresses que mais interferem no desenvolvimento das culturas 

agrícolas, sendo condição limitante, nos processos fisiológicos das plantas, afetando o acúmulo de 

matéria seca e o rendimento final da cultura, pois seu rendimento é extremamente dependente das 

condições hídrica, no caso do milho, principalmente no período de pendoamento-espigamento, período 

crítico da cultura (MARTINS, 2010). Também pode provocar redução no número de folhas e área 

foliar na cultura de plantas jovens de cana-de- açúcar quando submetida ao déficit hídrico (CARLIN, 

2009), constituindo um sério problema mundial (EFEOGLU et al., 2009).  

À restrição hídrica é uma situação comum à produção de muitas culturas, podendo apresentar 

um impacto negativo substancial no crescimento e desenvolvimento das plantas (CHAVES et al., 

2002). O grau dos efeitos deste estresse nas espécies vegetais depende da sua intensidade e duração, da 
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capacidade genética das plantas em responder às mudanças ambientais, e do estádio de 

desenvolvimento da planta (CHAVES et al., 2002;MEDICI et al., 2007), observou em seu trabalho 

com cultivares de milho durante a fase de  enchimentos dos grão e espigamento que o estresse hídrico 

antecipou o ciclo da cultura.  

À restrição hídrica influência a maioria dos aspectos relacionados ao desenvolvimento das 

plantas como, redução da área foliar, da fotossíntese, brotação, polinização, absorção de nutrientes, 

translocação de fotossintatos, no número de folhas fechamento dos estômatos, senescência e abscisão 

das folhas (BERGAMASCHI et al., 2006;TAIZ & ZEIGER, 2009).  

Smit e Singels (2006) estudando o desenvolvimento do dossel de duas vareidades de cana, N22 

e NCo376, no Sul da Africa  sob défict hídrico, observou que as plantas apresentaram uma redução na 

área foliar e aumento na  taxas de senescência foliar,  que resultou em uma redução no número de 

folhas verdes para as duas cultivares. Os mesmos autores observando  a taxa de senescência foliar das 

variedades, verificou que a NCo376 manteve-se relativamente constante, enquanto que a N22 a taxa 

aumentou a medida que se reduzia a disponibilidade de água no solo, demonstrando maior 

sencibilidade à restrição hídrica. 

A redução de água nas folhas da planta causa tipicamente a contração das células e as paredes 

perdem a turgidez (MARTINS, 2010), consequentemente, ocorre menor pressão de turgor e maior 

concentração de solutos na célula. À restrição hídrica reduz o turgor das células, as atividades como a 

expansão foliar, o alongamento de raízes, como também, a desidratação da célula do mesofilo, 

inibindo a fotossíntese, afetando o metabolismo e prejudicando a eficiência do uso da água (TAIZ & 

ZEIGER, 2009). 

Avaliando cinco genótipos de cana-de-açúcar, Barbosa (2005) em seu experimento observou 

que o número de folhas e a partição de massa seca apresentarão valores distintos entre as cultivares 

estudadas quando foram comparadas em duas condições hídricas, em sequeiro e irrigação, durante a 

fase vegetativa da cultura.  

Queiroz (2006) ressaltou que as respostas das modificações fisiológicas da parte aérea e do 

sistema radicular nesta cultura são influenciadas pela diferença genotípica das cultivares, pelo estádio 

vegetativo em que a cultura se encontra, pela severidade e periodicidade da deficiência hídrica e pelas 

características de porosidade do solo. Logo, a demanda por cultivares tolerantes às adversidades 

ambientais tem gerado interesse na investigação dos mecanismos fisiológicos que possam ser 

utilizados pelas plantas em respostas aos estresses abióticos (KAVI KISHOR et al., 2005). Já que a 

tolerância da planta à restrição hídrica parece ser um importante mecanismo de resistência, para a 

manutenção do processo produtivo em condições de baixa disponibilidade de água às plantas 

(SANTOS & CARLESSO, 1998). 
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A gestão da água de irrigação é um fator importante no cultivo da cana, especialmente em 

zonas áridas e semi-áridas (CHA-UM et al. 2009), e mesmo em regiões como o litoral Paraibano que 

apresenta precipitação de 1.100 mm.ano
-1

, consideradas climaticamente úmidas, ocorrem períodos em 

que a distribuição irregular das chuvas limita o crescimento da cana-de-açúcar (FARIAS et al., 2008). 

O entendimento como as culturas responde a restrição hidrica é um pré-requisito para a 

escolha das melhores cultivares e práticas de manejo para aperfeiçoar a exploração dos recursos 

naturais (SMIT & SINGELS, 2006). E a utilização de ferramentas eficientes, para a identificação de 

características inerentes a cruzamentos de cana-de-açúcar resistentes à restrição hídrica é de extrema 

importância para obtenção de maiores produtividade.  

 

2.3. Mecanismo de tolerância à restrição hídrica 

 

O ajuste osmótico é um aumento líquido na concentração de diversos soluto comuns, incluindo 

açúcares, ácidos orgânicos, aminoácidos e íons inorgânicos, por célula e independe das mudanças no 

volume resultantes da perda de água (TAIZ & ZEIGER, 2009). Este processo é uma das principais 

respostas das plantas à restrição hídrica e está relacionado ao grau de resistência (CARLIN & 

SANTOS, 2009). Neste mecanismo, ocorre a biossíntese e o acúmulo de solutos compatíveis, no 

vacúolo ou no citosol, com função osmoprotetora, o que mantém o equilíbrio hídrico e preserva a 

integridade celular de proteínas, enzimas e membranas, para a continuidade das atividades vitais, e 

constitui uma das estratégias adaptativas vegetais aos múltiplos efeitos causados pelos estresses 

(ABDUL JALEEL et al., 2007), sendo a prolina um dos principais aminoácidos osmorregulador 

estudado quanto a estratégia de adaptação das plantas a estresse diversos. 

A prolina contém um grupo amino secundário e é, portanto, único entre os ácidos aminados 

proteinogénicos desempenando um papel crucial para o metabolismo celular tanto como um 

componente de proteínas e como aminoácidos livre. Devido à sua estrutura cíclica, a prolina tem uma 

conformação restrita  flexibilidade, o que determina o arranjo da cadeia peptídeo ao seu redor, e como 

consequência leva à estabilização ou desestabilização de estruturas secundárias de conformação 

protéica (LEHMANN et al., 2010).  

Este aminoácido se acumula no citoplasma em condições de estresse mantendo o turgor 

celular, preservando a integridade das células necessária para as atividades vitais do crescimento e 

desenvolvimento vegetal (BARTELS & SUNKAR, 2005). O aumento dos teores de prolina pode 

ativar várias funções celulares: ajustamento osmótico reserva de carbono e nitrogênio utilizado no 

crescimento para restabelecimento após estresse, desintoxicação do excesso de amônia, estabilizador 

de proteínas e membranas e eliminadores de radicais livres (RHEIN, 2008). Este aminoácido atua 

principalmente, na estabilização de proteínas e na proteção das membranas contra os efeitos deletérios 
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das espécies reativas de oxigênio (SHARMA & DUBEY, 2005) e constitui uma das estratégias 

adaptativas vegetais aos múltiplos efeitos causados pelos estresses (ABDUL JALEEL et al., 2007), 

além de ser usado como indicador do efeito entre a interação plantas jovens da cultivar de cana-de-

açúcar IAC91-5155 e à restrição hídrica, aumentando os teores de prolina nestas condições (CARLIN 

& SANTOS, 2009).  

A prolina pode ser sintetizada por duas vias metabólica, onde a principal diferença entre as 

duas vias está na acetilação dos intermediários em uma delas (QUEIROZ, 2006). Pela via direta 

(dependente de glutamato), após a formação do glutamato semi-aldeído, a molécula se transforma em 

uma estrutura cíclica (∆’-pirrolina-5-carboxilato), precursor da prolina (Figura 1) (CARLIN, 2009). A 

estrutura cíclica é formada pela reação intra-molecular (não-enzimática) dos grupos aminos e aldeído 

do glutamato-semi-aldeído. Na via dos derivados acetilados (Figura 1) (dependente de ornitina), a 

presença dos grupos acetil ligado ao grupo 2-amino impede essa reação interna, e uma estrutura 

aberta, a orinitina, é formada (QUEIROZ, 2006; RHEIN, 2008).  

 

FIGURA1. Via metabólico principal (A) e alternativa (B) de biossintese de prolina em plantas 

(DELAUNEY & VERMA, 1993), retirado de Carlin (2009). 

 

Este mecanismo tem sido verificado em várias espécies sendo considerada uma dos mais 

eficazes para manutenção da turgescência celular, permitindo, principalmente, a manutenção da 

abertura estomática e a fotossíntese. 
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A necessidade por cultivares tolerantes a condições adversas, principalmente a ocorrência de 

secas severas, tem despertado no meio científico interesse na investigação dos mecanismos 

bioquímicos e fisiológicos realizados pelas plantas. Onde possui a habilidades em ajustar 

osmoticamente suas células em condição de restrição hídrica constituí um mecanismo de tolerância a 

períodos curtos a seca, proporcionando a expansão celular, favorecendo o crescimento vegetal. Dessa 

forma, a quantificação da prolina em plantas pode ser usada como indicador na cultura da cana-de-

açúcar, onde Queiroz  et al. (2008), trabalhando com as cultivares IAC91-2195 e IAC91- 5155, 

quantificou a trealose e a prolina livre em cana-de-açúcar sob efeito da disponibilidade hídrica do solo, 

observou-se que esse aminoácido pode ser considerado um marcador bioquímico-fisiológico de 

tolerância ao estresse hídrico, onde a cultivar IAC91-5155 acumulou quantidades superiores de prolina 

livre (0,3460 μmoles g
-1

) quando comparada às quantidades acumuladas (0,3345 μmoles g
-1

) na 

cultivar IAC91-2195, onde a maior quantidade de prolina livre acumulada ocorreu aos 30 dias (0,3464 

μmoles g
-1

) do que aos 60 dias (0,3341 μmoles g
-1

). 

Rhein (2008) em seu trabalho analisando a atividade da redutase do nitrato e acúmulo de 

prolina livre em raízes de cana-de-açúcar submetidas aos estresses hídrico e ácido no solo, verificou 

que a interação dessas condições aumentou os teores de prolina livre sob baixa acidez do solo 

(V=55%), atuando como osmoprotetor para a manutenção hídrica das células radiculares da cv. 

IAC91-5155, entretanto, em relação à disponibilidade hídrica não houve efeito significativo na 

produção de prolina quando submetido a 70%,55% 40% da capacidade de campo. 

Carlin (2009) verificou em seu estudo, indicadores fisiológicos da interação entre déficit 

hídrico e acidez do solo em cana-de-açúcar, que para o tratamento controle de acidez no solo (V%=55) 

combinado à elevada deficiência hídrica (55% para 40% da capacidade de campo) houve um aumento 

nos teores de prolina de 13,6% (0,08 µmol g
-1

 de massa de matéria fresca) mostrando que o acumulo 

desse aminoácido nas plantas está mais relacionado com a quantidade de água disponível no solo que à 

presença de íon toxico. Assim, a biossintese da prolina livre pode ser uma ferramenta fundamental na 

seleção de variedades tolerantes ao estresse hídrico, auxiliando no melhoramento genético de acessos 

de cana-de-açúcar. 

 

2.4. Potencial hídrico, transpiração e temperatura foliar  

 

O estudo dos processos fisiológico resultante da interação planta e ambiente é fundamental 

sendo que, as trocas gasosas correspondem também a um dos processos fisiológico de interação mais 

estudado no reino vegetal podendo ser utilizadas como ferramentas para diagnosticar a integridade do 

aparato fotossintético frente às adversidades ambientais, tendo em vista que se trata de técnicas 

rápidas, precisas e não destrutivas (TORRES NETTO et al., 2005). As trocas gasosas e a eficiência 
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fotoquímica contribuem significativamente no manejo da cultura uma vez que qualquer estratégia de 

manejo que possa otimizar a abertura estomática poderá trazer contribuições para a assimilação 

fotossintética de CO2 com possibilidades de aumento de produtividade.  

Dos processos de trocas gasosas realizadas pelas plantas, a transpiração, é de fundamental 

importância para a realização das atividades metabólicas. Esse processo consiste no movimento da 

água que ocorre em função das diferenças de seu potencial total da pressão osmóticas, movendo-se do 

ponto de maior para os de menor potencial, onde no solo deve ser maior que a da planta, e este maior 

que o da atmosfera para que o fluxo de água seja mantido neste sistema, caso, a transpiração foliar 

excede a absorção de água pelas raízes a planta demonstra um balanço hídrico negativo (MARTINS, 

2010), sendo caracterizado como restrição hídrica. De acordo com algumas pesquisas, este processo, 

tem comprovado que a transpiração esta relacionado com potencial genético de cada planta, sendo um 

mecanismo de adaptação que mantenha o funcionamento adequado das funções vitais. 

As forças de tensão, que impedem que as moléculas de vapor de água escapem para a 

atmosfera, são vencidas, quando a energia interna de agitação das mesmas for maior do que a energia 

de ligação molecular na superfície evaporante (MARTINS, 2010; TAIZ & ZEIGER, 2009). Essa 

resposta pode ser observada no trabalho de Martins (2010), onde na ausência de restrição hídrica no 

solo a variação dos valores de potencial hídrica na folha é influenciada pelas diferenças dos valores do 

déficit de pressão de saturação do vapor de água, refletindo em maior índice de áreas foliar – IAF da 

cultura do milho quando comparado com planta submetida ao déficit hídrico.  

A transpiração em cana é altamente influenciada pelo déficit hídrico, existindo variedades que 

são mais tolerantes como RB98710 e variedades mais sensíveis, SP79-1011, RB72454 e RB92579 que 

indicaram reduções mais pronunciadas, sobretudo quando submetidas a estresse hídrico severo 

caracterizado por apresentar disponibilidade de água no solo em torno de 0-20% (GONSALVES et al. 

2008). Dessa forma, uma maior taxa de transpiração associada a uma diminuição na resistência 

estomática, implica em um aumento na concentração de CO2 intracelular e possivelmente, um 

aumento na atividade fotossintética das plantas contribuindo com o crescimento das plantas devido à 

maior disponibilidade de fotoassimilados (ARAUJO DINIZ et al 2010). 

Os efeitos à restrição hídrica podem ser verificados pela transpiração, pois variedades 

submetidas à restrição hídrica apresentaram maior redução na intensidade, como na variedade sensível 

(RB 72454) do que a considerada tolerante (RB 72910), onde fechamento dos estômatos é uma das 

primeiras respostas em variedades de cana-de-açúcar sensíveis a estresse para diminuição da oferta 

hídrica (ANDRADE, 2010).  

Andrade (2010), em seu estudo verificou resultados médios correspondentes à taxa de 

transpiração foliar (E) da variedade controle (80% da disponibilidade de água no solo) RB 72454 

variaram de 3,01 mmol H2O m
-2

 s
-1

 a 0,18 mmol H2O m
-2

 s
-1

, enquanto que na variedade RB 72910 os 
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valores encontrados foram de 2,09 mmol H2O m
-2

 s
-1

 e 0,78 mmol H2O m
-2

 s
-1

, sendo que os valores 

maiores correspondem à condição de capacidade de campo e os menores aos valores em estresse 

severo (20% da disponibilidade de água no solo) por supressão hídrica. 

O potencial hídrico constitui mais um parâmetro para avaliar o desempenho fisiológico das 

plantas em condições adversas, sendo muito utilizado para seleção de variedades promissoras. Onde 

este parâmetro tem sido usado, principalmente, para o entendimento dos mecanismos envolvidos e os 

processos afetados no controle à restrição hídrica pela própria planta (MARTINS, 2010). 

O ar que circunda as folhas possui, normalmente, menos água que as próprias folhas, ou seja, o 

potencial hídrico é menor na atmosfera que nas folhas. Assim, a planta perde água das folhas para o ar 

durante a transpiração. A água perdida pelas células do mesófilo que delimitam a câmara 

subestomática é reposta pela água de células adjacentes, criando gradiente de potencial hídrico que se 

propaga ao longo de toda a folha, atingindo as células do xilema (VIEIRA JÚNIOR et al., 2007). 

Como conseqüência, os vasos xilemáticos são submetidos a uma forte tensão (pressão negativa) e sua 

água é, literalmente, puxada para cima. Como o potencial hídrico do xilema, na região das raízes, é 

menor que o do solo, a água está sendo continuamente absorvida pela planta. Devido à coesão e à 

adesão, a coluna de água do xilema não é interrompida, evitando a formação de bolhas de ar, cujos 

efeitos seriam danosos (VIEIRA JÚNIOR et al., 2007). 

Avaliação de indicadores da condição hídrica em milho sob diferentes níveis de água, em 

semeadura direta e convencional demonstrou que à medida que o conteúdo de água no solo decresce, o 

potencial da água no solo e na folha também decresce e, como consequência, à restrição hídrica 

desenvolve-se nas folhas e as células guardas perdem turgor, causando fechamento estomático 

(BIANCHI, 2004).  

Guimarães et al. (2006) estudando a adaptação do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) a 

seca relatam que, pequenas diferenças no potencial de água na folha podem ser verificadas quando as 

plantas já passaram por déficits hídricos e acionaram mecanismos de tolerância.  

Gubiani, (2008), em seu trabalho, “Tempo para a ocorrência da resistência à penetração 

estritiva ao feijoeiro em solo com diferentes estados de compactação”, afirma, que quando o conteúdo 

de água no solo decresce, o potencial da água no solo e na folha também decresce e, como 

consequência, à restrição hídrica se desenvolve nas folhas e as células guardas perdem turgor, 

causando fechamento estomático.  

Resposta do desenvolvimento do dossel da cana ao estresse hídrico, observou-se reduções na 

condutância estomática em duas variedades de cana-de-açúcar, verificando que o potencial hídrico 

decrescia a medida que o solo se tornava mais seco (SMIT & SINGELS, 2006). 

A temperatura foliar está intimamente associada à transpiração e ao potencial hídrico já que 

eles influenciam na oscilação da temperatura da folha. A temperatura foliar resulta de um processo 



11 

 

fisiológico que consegue controlar o balanço de energia adsorvida, fluxo de calor sensível, o fluxo de 

calor latente ou alguma combinação destes fatores, sendo que à medida que a temperatura foliar fica 

mais elevada, próxima da temperatura letal, a capacidade de dissipação de energia da folha pode 

significar a diferença entre a manutenção ou paralisação dos processos ou até mesmo a destruição dos 

tecidos (TRIBUZY, 2005). 

A assimilação de CO2 nas plantas dos trópicos é o resultado final de um conjunto de processos 

que são regulados por fatores intrínsecos e extrínsecos à planta, onde as altas temperaturas foliares têm 

sido apontadas por muitos autores como o principal fator que afeta a fixação de carbono nas diversas 

etapas do processo (DIAS, 2011), em que, a fotossíntese é o processo fisiológico mais sensível ao 

calor visto que temperatura entre 35 e 45 °C tende a inibir a taxa fotossintética, tanto a nível 

enzimático, desestruturando ou nível dos fotossistemas, ocasionando a fotoinibição ou fotodestruição 

(TRIBUZY, 2005). 

Dias (2011) trabalhando com as variedades RB 72-454, SP 79-1011 e SP 80-1842, observou 

um aumento significativo da temperatura foliar na condição sem irrigação (26,11°C) em relação à 

condição irrigada (22,76 °C), sendo que houve diferença entre todas as variedades para as condições 

hídricas de cultivo. Dessa forma, a diminuição da resistência estomática favorece uma maior 

transpiração, possibilitando um maior resfriamento da superfície foliar (ARAUJO DINIZ et al 2010). 

Assim, uma maior capacidade de controle da temperatura foliar possibilita manter a integridade do 

aparelho fotossintético, e evita efeitos adversos negativos sobre os processos redutivos e oxidativos do 

metabolismo do carbono (ARAUJO DINIZ et al 2010). 

Vieira Junior et al. (2007), estudando a relações entre o potencial e a temperatura da folha de 

plantas de milho e sorgo submetidas à restrição hídrica, verificou que a medida que o potencial hídrico 

aumentava a temperatura da folha da cultura do milho diminuía. 

À restrição hídrica é um dos fatores externos que influencia de forma direta na produção 

vegetal, onde nos últimos anos tem provocado grandes reduções de áreas e produção de cana-de-

açúcar no país. No entanto, o uso de parâmetros fisiológicos como a transpiração, potencial hídrico e 

temperatura da folha torna-se uma ferramenta necessária para a seleção de novas variedades de cana-

de-açúcar resistente ao déficit hídrico. 

 

2.5. Pigmentos fotossintetizantes 

 

A energia luminosa é absorvida primeiramente pelos pigmentos das plantas encontrados nos 

cloroplastos. Desses pigmentos a plantas apresenta vários tipos, cada um desempenhando suas funções 

especifica, como no caso das clorofilas a e b encontrada nas plantas verdes, sendo a do tipo a mais 

amplamente distribuída (TAIZ & ZEIGER, 2009), onde a sua presença garante as plantas à capacidade 
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de absorver energia luminosa, nos cloroplastos, para a formação de ATP e NADPH no processo 

fotossintético (ARUNYANARK, 2008). 

 Todas as clorofilas possuem uma estrutura em forma de anel tipo porfirina com átomo de 

magnésio (Mg) coordenado em um centro e uma longa cauda de hidrocarbonetos hidrofóbicos que as 

ancora nas membranas fotossintéticas (TAIZ & ZEIGER, 2009). 

Centenas de pigmentos estão associadas ao centro de reação atuando como uma complexa 

antena coletando luz e transferindo a energia para o centro, acontecendo reações químicas de oxidação 

e redução, onde para produzir uma molécula de O2 e necessário 2500 moléculas de clorofilas devido o 

baixo potencial de absorção de fóton por segundo (TAIZ & ZEIGER, 2009). Com auxilio dos 

carotenoides, constituintes integrais das membranas dos tilacoides são considerados um pigmento 

acessório por estar intimamente associada às proteínas que formam o aparelho fotossintético 

absorvendo luz e transferindo para a clorofila a, a absorção de fóton torna-se mais eficiente.  

Na fotossíntese ocorrem processos químicos e físicos, quando se trata de redução e oxidação e 

quando há transferência de elétrons pelo complexo antena para o cento de reação, respectivamente, 

onde este último processo é altamente eficiente contribuindo para as reações fotoquímicas (TAIZ & 

ZEIGER, 2009).  

Os conhecimentos das funções inerentes às clorofilas, pigmentos fundamentais para o 

desenvolvimento das plantas e como esses atua quando os vegetais são submetidos em diferentes 

condições ambientes, são fundamentais para selecionar variedade de cana-de-açúcar submetida ao 

estresse.  Já que a deficiência hídrica caracteriza-se um dos estresses ambientais responsáveis pela 

degradação de pigmentos alterando o processo enzimático, aumentando as concentrações de ABA e de 

etileno que afeta a biossíntese das clorofilas ou aumentando a atividade da enzima clorofilase que 

degrada a clorofila nas folhas, prejudicando o ciclo de vida dos vegetais (SILVA et al., 2007).    

Estudando a cultivar de cana-de-açúcar IAC 91-5155 submetido à restrição hídrica, Carlin 

(2009), constatou que os teores de clorofila a, b e total (a+b) pode ser utilizado como indicador de 

tolerância das plantas, sendo que à medida que ocorreu decréscimo da disponibilidade hídrica (55% e 

40% da capacidade de campo) a clorofila a, b e total reduziu em torno de 38,6%, 39,5% e 39,1%, 

respectivamente. Gonçalves (2008), verificou que a medida que reduzia a disponibilidade hídrica no 

solo, obteve uma redução nas concentrações de clorofila a, b e total  tendo uma redução superior a 

40% em condições de restrição hídrica severo (0-20% da capacidade de campo. Silva et al. (2007) 

verificou em seu trabalho que o índice de clorofila diminui progressivamente quando os genótipos, 

CP92-675, H99-295, TCP02-4624 e CP72-1210 de cana-de-açúcar eram expostas á solo seco, 

destacando-se TCP02-4624 com os menores índices. Demonstrando que a clorofila é um indicador 

fisiológico indispensável para o estudo na seleção de novas variedades, genótipos e auxiliar no 

melhoramento genético de cana-de-açúcar mais adaptadas as restrição hídrica.  
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2.6. Fluorescência da clorofila a 

 

 A fotossíntese é o único processo de importância biológica que pode aproveitar energia 

luminosa para sintetizar carboidratos e liberar oxigênio a partir de dióxido de carbono e água (TAIZ & 

ZEIGER, 2009). As plantas são transformadoras primárias de energia solar e a sua eficiência é fator 

determinante na produtividade agrícola (SANTOS & CARLESSO, 1998). As folhas são diretamente 

responsáveis pela transformação da energia solar em energia química através da fotossíntese 

(SCARPARI & BEAUCLAIR, 2008).  

No estroma dos cloroplastos é onde as enzimas convertem o CO2 em carboidratos, enquanto 

que, nos telacóides, estão os pigmentos cloroplastídicos, que vai utilizarem a energia solar para oxidar 

a molécula de água e formar trifosfato de adenosina (ATP) e nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato reduzido (NADPH) (SANTOS, 2007; TAIZ & ZEIGER, 2009). No momento que a luz é 

absorvida pelas moléculas de clorofila em uma folha pode ser utilizado no processo fotossintético, 

dissipada na forma de calor ou ainda ser re-emitida como fluorescência (MAXWELL & JOHNSON, 

2000), ocorrendo esses processos durante a translocação de elétrons até o fotossistema II. 

A quantificação da fluorescência da clorofila a podem identificar variáveis como a 

fluorescência inicial (F0), fluorescência máxima (Fm), fluorescência variáveis (Fv) e rendimento 

quântico máximo do PSII (Fv/Fm), onde o F0 refere-se ao centro de reação abertos e à emissão de 

fluorescência pela molécula de clorofila a do complexo coletor de luz do PSII. O Fm indica a 

completa redução da quinona A (QA) a partir da iniciação de pulso de luz no centro de reação QA, 

gerando fluorescência máxima. E a diferença entre Fm e F0 resulta na fluorescência variável (Fv), que 

consiste no fluxo de elétrons do centro de reação do PSII (P680) (KRAUSE & WEISS, 

1991GONSALVES, 2006; SANTOS, 2010). 

A fluorescência inicial é produzida a partir da excitação das moléculas de pigmentos 

constituintes do complexo antena ao transferir por ressonância parte da energia radiante absorvida para 

o centro de reação do fotossistema, estando correlacionada as necessidades energéticas do centro de 

reação durante a etapa fotoquímica do processo fotossintético, onde em condições normais de 

funcionamento resultará em altos valores desta fluorescência (SANTOS, 2011). Entretanto, F
o 

nem 

sempre é uma constante, o seu valor pode aumentar caso os centros de reação do PSII estejam 

comprometidos, ou se a transferência da energia de excitação da antena para os centros de reação 

esteja prejudicada (BOLHÀR-NORDENKAMPF et al, 1989), onde o valor de F
0 

é alterado por 

estresses do ambiente que causam alterações estruturais nos pigmentos fotossintéticos do PSII 

(CAMPOSTRINE, 2010). Kocheva et al. (2004), trabalhando com cultivares de cevada sob condições 

de déficit hídrico por estresse osmótico, verificaram altos valores do F0 na ausência de danos no cento 

de reação.   
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Fluorescência máxima caracteriza uma variável fisiológica importante para se analisar o 

desempenho do transporte de elétrons no centro de reação da quinona A, sendo que esse desempenho 

pode ser alterado quando as plantas são submetidas a restrições hídricas causando um 

comprometimento no fluxo de elétrons entre o fotossistema I e II reduzindo a eficiência das atividades 

fotossintética. Analisando a eficiência fotoquímica de gramíneas forrageiras tropicais submetidas à 

deficiência hídrica (SILVA et al., 2006), observou que o fluxo de elétrons foi afetado devido a 

diminuição da fotorredução da quinona A no fotossistema. 

O rendimento quântico máximo do fotossistema II (Fv/Fm), consiste em uma variável 

fisiológica amplamente utilizada para se observar a eficiência das atividade fotossintética das plantas, 

sendo esta , dependente dos valores do Fo, Fv e Fm, já que  trata-se da relação entre Fv =(Fm-Fo) e 

Fm.  

Para a maioria das espécies vegetais, valores considerados ideais para a eficiência fotoquímica 

máxima do FSII são aqueles próximos a 0,83± 0,02(RIBEIRO et al., 2003). Já Bolhàr-Nordenkampf et 

al. (1989) ressaltou  que a razão Fv/Fm ideal para que o fotossistema esteja intacto, deve variar entre 

0,75 e 0,85, enquanto que  uma queda nesta razão reflete a presença de dano fotoinibitório nos centros 

de reação do PSII. Nesse contexto, a técnicas do rendimento quântico do fotossistema II (PSII), obtido 

a partir da fluorescência da clorofila a, pode revelar o nível energético de excitação dos pigmentos que 

dirigem a fotossíntese (TESTER & BACIC, 2005). 

As medidas da atividade fotossintética podem fornecer informações essenciais sobre a 

vitalidade das plantas. Neste sentido,  técnicas usadas para quantificar o rendimento quântico do 

fotossistema II (PSII), obtido a partir da fluorescência da clorofila a, pode revelar o nível energético de 

excitação dos pigmentos que dirigem a fotossíntese, logo a habilidade em manter elevadas razões 

Fv/Fm sob restrições hídricas pode ser um indicativo de eficiência no uso da radiação fotoquímica.   

 A eficiência fotoquímica potencial das variedades, SP79-1011, RB92579, RB72454 e 

RB98710 em função dos dias após início à restrição hídrica, apresentou redução na relação Fv/Fm 

sempre que à restrição hídrica se prolongava, onde de maneira geral, a redução da água disponível do 

solo influenciou a eficiência fotoquímica potencial do fotossistema II (PSII), medida por essa relação, 

tanto ao longo do experimento como entre as leituras observadas no início, até  aos 71dias de restrição 

hídrica (GONÇALVES et al., 2008). Os mesmos verificaram também aumento na redução da 

fluorescência da clorofila a nas variedades SP79-1011, RB72454 e RB98710, quando comparando os 

tratamentos controle (80 a 100% de água disponível do solo) e restrição hídrica severa (0 a 20% de 

água disponível do solo), sendo que, a variedade RB92579 não apresentou alteração significativa entre 

os tratamentos, indicando maior eficiência da fotossintética, não havendo, portanto, comprometimento 

do PSII em virtude à restrição hídrica. 



15 

 

Os fatores ambientais afetam de maneira decisiva os mecanismos fisiológicos das plantas, 

sobretudo a fotossíntese, de modo que a fluorescência da clorofila tem sido utilizada como uma 

valiosa ferramenta na compreensão da maneira que os fatores abióticos como a temperatura, 

luminosidade, disponibilidade hídrica entre outros que podem influenciar fisiologicamente a planta e 

como esta responde a tais estresses (SANTOS, 2010). 

A eficiência fotossintética constitui uma das ferramentas de extrema importância na seleção de 

plantas adaptadas aos diferentes estresses abióticos. Neste sentido, pesquisas relacionadas à 

identificação de novas variedades de cana-de-açúcar mais tolerante ao estresse hídrico usando 

indicadores fotossintéticos vêem sendo evidentes.  Silva et al. (2007), usando de parâmetros 

fisiológicos como ferramentas rápidas para selecionar tolerância à seca em cana-de-açúcar, em oito 

genotipos de cana-de-açúcar, observou que os  genótipos, TCP02-4587, TCP02-4620, US01-40 e 

HOCP85-845, cultivado em condições de défict hídrico no sul do Texas, foram considerados 

tolerantes mantendo a relação Fv/Fm constante (0,827). Eles afirmam ainda, que os genotipos, CP72-

1210, CP92-675, H99-295 e TCP02-4624 consirerado sensiveis a restrição hidrico, resultou em uma  

diminuição do Fv/Fm de 0.817, em condições de capacidade de campo, a 0.767 em condições de 

déficit hídrico,  indicando uma fotoinibição associado a eficiencia do PSII, influenciando na eficiencia 

no uso da radiação e assimilação de carbono. Também foi verificado nas variedades de cana-de-

açúcar, SP79-1011, RB92579, RB867515, RB72454, RB855536 e RB855113, submetido a dois 

regimes hídricos, irrigado e em sequeiro, na fase inicial de crescimento vegetativo, que à restrição 

hídrica reduziu a taxa de fotossintética em todas as variedades, sendo que a variedade RB867515 

(tolerante) foi a que teve o maior percentual de redução da fotossíntese frente ao controle irrigado (-

40%). (PEREIRA et al., 2009).  

As utilizações de métodos rápidos e práticos de mensuração de atividade fotossintética são 

altamente eficiente para selecionar genótipos mais adaptados a regiões onde ocorrem regimes hídricos 

mais rigorosos. A atividade fotossintética pode ser avaliada pela fluorescência da clorofila a, 

particularmente a máxima eficiência fotoquímica do fotossistema II. 

 

2.7. Variedades de cana-de-açúcar 

 

No Brasil até o final dos anos 20 do século passado havia apenas a importação de variedades 

de cana-de-açúcar advindas de países como a Índia (sigla Co), de Java (de sigla POJ), e dos Estados 

Unidos – Flórida (sigla CP), onde nesse período o melhoramento genético da cana-de-açúcar limitava-

se à avaliação do comportamento dessas variedades introduzidas nas regiões produtoras (MANN & 

SANTOS, 2009).  
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Em 2011 a RIDESA - rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro 

completou 20 anos de atuação e, neste período, 46 novas variedades de cana-de-açúcar foram liberadas 

para o setor, proporcionando uma contribuição para manutenção dos ganhos de produtividade. Mais 

importante do que o número de variedades liberadas é o nível de adoção das mesmas pelo setor 

produtivo (PMGCA, 2008).  

As áreas de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil são vastas, onde inúmeras variedades são 

usadas, levando em consideração a produtividade, adaptação às condições edafoclimática da região, 

tolerância a doenças e pragas e principalmente ao déficit hídrico. A variedade RB 92579 trata-se de 

uma destas inúmeras usadas no Brasil, apresentando baixo índice de florescimento, resistência a 

pragas como a da cigarrinha da folha, além de se destacar também pela alta produção agrícola, pelo 

alto teor de sacarose e por apresentar fechamento das entrelinhas (RIDESA, 2010). 

A variedade RB 72454 é caracterizada por apresentar boa brotação na fase de cana-planta e 

cana-soca em colheita manual, perfilhamento médio na cana-planta e cana-soca, habito de crescimento 

ereto, produção agrícola alto e maturação tardia. Sendo uma das melhores opções para ambientes de 

baixo potencial de produção, especialmente quando em solos de textura arenosa (RIDESA, 2010). 

As variedades RB92579 e RB72454 são consideradas tolerante e suscetível, respectivamente 

(GONÇALVES  et al. 2010; PEREIRA et al., 2009). Já a SP 801816 é uma variedade que se destaca 

pela boa brotação, rápido desenvolvimento vegetativo, porte ereto, sendo excelente opção para o corte 

mecanizado de cana crua, não apresenta tombamento e tem média exigência em fertilidade do solo, é 

semi-precoce na cana-planta e um pouco mais precoce na soca, atingindo altos teores de sacarose 

(PMGCA, 2008). Raizer e Vencovsky, (1999) em seu trabalho, essa variedade apresentou ótimo 

desempenho na soqueira, alta produtividades de açúcar. 

De modo geral, Andrade (2010), em seu estudo afirma que variedade RB 72454 é considerada 

sensível enquanto que RB 72910 foi tolerante quando submetida à restrição hídrica. Algumas 

variedades de canas-de-açúcar possuem tolerância ao déficit hídrico, considerada característica 

genética importante para programas de melhoramento. 

O melhoramento genético da cana-de-açúcar é realizado, basicamente, para desenvolver 

variedades mais produtivas e com maior tolerância à restrição hídrica, maior resistência às pragas e 

doenças e melhor adaptação à colheita mecanizada (MANN & SANTOS, 2009). Assim, análises 

indiretas e não destrutivas de fisiologia vegetal vêm sendo utilizadas nas mais diversas culturas para a 

identificação de genótipos tolerantes ou sensíveis a estresse por déficit hídrico (ANRDADE, 2010). 

O estudo de parâmetros fisiológicos em cruzamentos provenientes de progenitores com boas 

características produtivas e tolerantes as condições abióticas adversas, podem contribuir para a seleção 

de novas variedades. 
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CAPÍTULO I 

CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA DE QUATRO GENÓTIPOS DE CANA-DE- AÇÚCAR  

 

 

RESUMO 

 

 SANTOS, Julio Renovato dos. Caracterização fisiológica de quatro genótipos de cana-de-açúcar. 

São Cristóvão: UFS, 2012, (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas). 

 

O cultivo da cana-de-açúcar no Brasil é uma fonte de renda de grande expressão para a agricultura, 

sendo que a demanda dos derivados da sua industrialização, em particular o etanol, estimulam a 

exploração de novas áreas, além da utilização de plantas mais produtivas. Assim, o presente trabalho 

teve como objetivo caracterizar quatro genótipos de cana-de-açúcar usando indicadores fisiológicos 

em ambiente protegido. O experimento foi conduzido no Departamento de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) localizada no município de São Cristóvão-SE. O delineamento 

experimental usado foi de blocos ao acaso, com quatro tratamentos (genótipo 698B, 712B, 260B e 

3B), quatro repetições e uma planta como parcela útil. As mudas foram transplantadas aos 45 dias para 

vasos de 18 dm
3
. Aos 154 dias do transplantio foram analisadas as seguintes variáveis: Fluorescência 

da clorofila a, teores de clorofila a, b e total, teores de prolina, potencial hídrico, transpiração, 

temperatura da folha e do ar, umidade relativa, altura da planta principal, diâmetro do colmo, número 

de folha e área foliar As avaliações realizadas no período entre as 10h30min e as 12h00min da manhã.  

Em condições de capacidade de campo o genótipo 3B apresentou os maiores teores de clorofila a, b e 

total, de Fv/Fm, altura do colmo principal  e potencial hídrico, destacando-se também em número de 

folha e área foliar. Em relação à transpiração, temperatura foliar e diâmetro não foram observados 

diferença estatística entre os genótipos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Saccharum officinarum L, fluorescência da clorofila a, teores de clorofila, 

prolina.  
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ABSTRACT 
 

The cultivation of sugar cane in Brazil is a source of income is highly respected for agriculture, and 

the derived demand of industrialization, in particular ethanol, encourages exploration of new areas, 

beyond the use of plants more productive. Thus, this study aimed to characterize four genotypes of 

sugar cane using physiological indicators in a protected environment. The experiment was conducted 

at the Department of Agricultural Engineering, Federal University of Sergipe (UFS) in the 

municipality of São Cristovão - SE. The experimental design was randomized blocks with four 

treatments (genotype 698B, 712B, 260B and 3B), four replications and one plant as a plot. Seedlings 

were transplanted at 45 days for vessels of 18 dm3. At 154 days after transplanting were analyzed the 

following variables: Fluorescence of chlorophyll a, chlorophyll content, a, b and total levels of proline, 

water potential, transpiration, leaf temperature and air humidity, the main plant height, diameter stem, 

leaf number and leaf area assessments in the period between 10:30 and 12:00 in the morning. In terms 

of field capacity 3B genotype showed the highest levels of chlorophyll a, b and total, Fv / Fm, height 

of main stem and leaf water potential, especially also in number of leaves and leaf area. In relation to 

transpiration, leaf temperature and diameter difference was observed between genotypes. 

 

KEYWORDS: Saccharum officinarum L, chlorophyll fluorescence, chlorophyll content, proline. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A cana-de-açúcar é uma planta C4 que se desenvolve bem em regiões tropicais e subtropicais. 

Cultivada em diversas classes de solo, possibilitando a exploração em varias condições edáficas, sendo 

explorada de Norte a Sul do território brasileiro.  A expansão dessa cultura não está apenas na 

possibilidade de ser cultivadas em diversas condições, mas sim com relação a diversas utilidades dessa 

planta, principalmente tratando-se da produção de etanol, açúcar e diversos produtos como rapadura, 

vinhaça, melaço e torta de filtro. Devido a essas condições o Brasil destaca-se como o maior produtor 

de cana-de-açúcar, contribuindo de forma positiva na economia nacional. 

 Assim o efeito socioeconômico que essa cultura representa para o país, levam várias 

instituições de pesquisa a se empenhar na seleção de novas variedades que apresentem boa 

produtividade, adaptadas as diversas condições climáticas, resistente a pragas e doença. 

 Os fatores abióticos são os principais responsáveis pelas reduções da produção de cana-de- 

açúcar, principalmente em regiões do nordeste brasileiro em virtude da baixa precipitação, e má 

distribuição das chuvas, efeito este resultante do desequilíbrio ambiental causados por ações 

antrópicas e naturais. Esta problemática é responsável pelas renovações de novas áreas de cultivo 

reduzindo a produção, causando prejuízos econômicos irreversíveis para o produtor. 

 Buscando resolver estes problemas, os produtores vêm adotando novas variedades mais 

produtivas, sendo essa, a alternativa mais eficiente e menos onerosa para minimizar impactos os 

fatores abióticos. Neste contexto, o uso de parâmetros fisiológicos que possibilite identificar 

características genéticas promissoras, tem sido utilizado com frequência para a seleção e 

melhoramento genético de novas variedades de cana-de-açúcar. 

 A fluorescência da clorofila a, constitui uma característica fisiológica que ocorrer no processo 

fotossintético. À medida que as plantas absorvem energia luminosa, os elétrons são transferidos para o 

centro de reação, onde parte é usada no processo fotoquímico e parte é dissipada em forma de calor ou 

em forma de fluorescência inicial (F0), variável (Fv) e máxima (Fm), sendo indicadores básico para se 

determinar da eficiência da fluorescência quântica do fotossistema II (Fv/Fm).  

 As clorofilas são pigmentos fotossintetizantes responsáveis pela captação de energia luminosa 

que no processo fotossintético é convertido em energia química usada no desenvolvimento das plantas, 

sendo importante a investigação dos teores deste pigmento para observar a eficiência de diferentes 

genótipos na absorção de energia luminosa.  

As plantas podem apresentar desempenhos diferenciados em condições diversas, onde a 

transpiração e o potencial hídrico segue o mesmo principio podendo apresentar respostas diferentes 

dependendo das características genéticas, sendo estes, parâmetros importantes para verificar o 

desempenho das trocas gasosas das plantas. Já a prolina por ser um aminoácido osmorregulador com 
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funções de manter a integridade das membranas e proteínas pode também ser um indicador 

bioquímico na caracterização de genótipos de cana-de-açúcar, sendo uma ferramenta indispensável na 

condução da seleção e melhoramento genético da cana. 

 Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar o desempenho de quatro 

genótipos de cana-de-açúcar em condições de capacidade de campo, usando indicadores fisiológicos 

que auxiliem na identificação de características promissoras que possam contribuir na seleção e 

melhoramento genético de novas variedades de cana-de-açúcar.  

   

2. MATERIAL E METODOS 

2.1. Localização do experimento  

 

O Experimento foi conduzido em estufa aclimatizada do tipo arco, situada na Universidade 

Federal de Sergipe localizada no município de São Cristóvão-SE. 

O delineamento experimental constituiu de blocos casualizados, com quatro tratamentos e 

quatro repetições (quatro genótipos de cana-de-açúcar submetida à capacidade de campo), sendo a 

parcela útil constituída por uma planta.  

Os genótipos foram selecionados baseando-se nas características produtivas dos progenitores, 

onde essas foram desenvolvidas pela Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroalcooleiro – RIDESA. Os progenitores usados foram os 698 (RB 9419 x BR99371), 712B 

(RB92579 x SP 801816), 260B (CB 49260 x BR72454) e 3B (F 150 x BR72910). 

As mudas foram obtidas usando rebolo (parte do colmo contendo uma única gema), com uma 

gema cada, coletado na Usina São José dos Pinheiros de um banco germoplasma de genótipos de 

cana-de-açúcar localizado em Laranjeiras/SE, onde as plantas apresentavam 248 dias de 

transplantadas. Os rebolos foram plantados em saco plástico preto de polietileno com volume de 2 

dm
3
, usando terra vegetal como substrato.  

Aos 45 dias após a brotação dos rebolos, os mesmos foram transplantados em vasos de 

polipropileno preto com volume de 18 dm
3
 de solo, selecionando as plantas mais uniformes. O solo 

usado foi coletado no campus experimental da Universidade Federal de Sergipe, localizado no 

povoado timbó município de São Cristóvão-SE (latitude 11°00’ S e longitude 37° 12’W), em uma 

profundidade de 0,00 a 0,20 m no perfil do solo, sendo classificado como Argissolo.  

Após a coleta do solo, foram retiradas varias amostras homogênia do montante, sendo 

misturada e retirada uma amostra composta de 300g e enviada para o laboratório do Instituto de 

Tecnologia e Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS) para a determinação das características químicas 

(Tabela 1). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Mars_symbol.svg
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TABELA1: Resultado de análise química de solo realizado no Instituto Tecnológico e de Pesquisa do 

Estado de Sergipe- ITPS. Aracaju (SE), 2011.   

Elementos químicos Valores Unidade 

pH em água 5,09 -- 

Matéria Orgânica 16,5 g/dm
3
 

Cálcio + Magnésio 2,55 cmolc/dm
3
 

Cálcio 0,95 cmolc/dm
3
 

Magnésio 1,6 cmolc/dm
3
 

Alumínio 0,52 cmolc/dm
3
 

Sódio 0,053 cmolc/dm
3
 

Potássio 0,11 cmolc/dm
3
 

Hidrogênio + Alumínio 3,08 cmolc/dm
3
 

Sódio 12,1 Ppm 

Potássio 44,2 Ppm 

Fósforo 3 Ppm 

Soma de bases trocáveis 2,71 cmolc/dm
3
 

Capacidade de troca catiônica (CTC) 5,79 cmolc/dm
3
 

Saturação por base (V) 46,8 % 

Ferro (Fe) 317,25 mg/L 

Cobre (Cu) 0,57 mg/L 

Manganês (Mn) 1,21 mg/L 

Zinco (Zn) 1,14 mg/L 

 

Para auxiliar na quantidade de lâmina de água necessária para cada vaso, coletou-se uma 

amostra composta de solo onde foi levada para o laboratório de física do solo da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, localizado no município de Aracaju - SE, para que se pudesse determinar a curva de 

retenção de água no solo (Figura 2). 

 
FIGURA2: Curva de retenção de água do solo determinado no Embrapa Tabuleiros Costeiros 

segundo a metodologia de Van Genuchten. Aracaju (SE), 2010.   
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Para determinar a curva característica de retenção de água do solo e da densidade (Tabela 2) o 

método usado foi adaptado segundo metodologia de Pacheco (2010), usando amostra deformada. 

Após a saturação por capilaridade durante 24h, as amostras tiveram sua umidade estabilizada 

em oito sucções de potenciais matriciais: -1, -4, -6, -10, -33, -100, -500 e -1500 kPa. Para tensões de -1 

a -10 kPa foi utilizada mesa de tensão, e câmaras de Richards para tensões de -33 a -1500 kPa. Após a 

estabilização da umidade para as tensões aplicadas (ocorrido entre 48 e 72 h), as amostras foram 

submetidas ao ensaio de resistência à penetração em laboratório, pesadas em balança com precisão de 

0,01 g (peso do solo úmido), prensadas no ensaio de compressibilidade, transferidas para latas de 

alumínio e secas em estufa a 105ºC por 24 horas para determinação da umidade gravimétrica e 

volumétrica, conforme equações descritas a seguir:  

θg =(PSU- PSS)/PPS 

θν=θg*Ds Em que:  

θg = umidade gravimétrica (kg kg
-1

);  

PSU = massa da amostra úmida (kg);  

PSS = massa da amostra seca (kg);  

θv = umidade volumétrica (m
3
 m

-3
);  

Ds = densidade do solo (Mg m
-3

).  

Os valores da umidade volumétrica foram ajustados segundo modelo de Van Genuchten, 

utilizando o programa CURVARET versão 2.16 (Departamento de Agricultura – ESALQ), e plotados 

em função das tensões de sucção aplicadas. Para umidade de saturação foi considerada a porosidade 

total, determinada conforme descrito a seguir.   

A densidade do solo (Ds) e o volume total de poros (VTP) total foram calculados utilizando os 

valores do peso da amostra seca (PSS) e o volume do anel de PVC que continha a amostra, conforme 

equações a seguir:  

Ds=PSS/ VA  

VTP=[1-( Ds /Dp)] 

Em que:  

Ds = densidade do solo (Mg m
-3

);  

PSS = massa da amostra seca (Mg);  

VA = Volume do anel (m
3
);  

VTP = volume total de poros (m
3 
m

-3
);  

Dp = densidade de partícula (Mg m
-3

).  

A microporosidade foi determinada por meio da umidade volumétrica da amostra submetida à 

tensão de sucção de –6 kPa. A macroporosidade foi calculada pela diferença entre a porosidade total e 

a microporosidade 
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TABELA2: Resultado da determinação da curva de retenção de água no solo realizado no laboratório 

de física de solo da Embrapa Tabuleiros Costeiros-CPATC. Aracaju (SE), 2010.   

IDENTIFICAÇÃO 

DAS AMOSTRAS 

TENSÃO APLICADA (KPa) 

0 1 4 6 10 33 100 500 1500 

UBM (m
3 
m

-3
) 

Repetição 1 0,542 0,433 0,351 0,329 0,243 0,187 0,147 0,081 0,064 

Repetição 2 0,564 0,474 0,364 0,353 0,245 0,208 0,146 0,085 0,074 

Repetição 3 0,586 0,492 0,378 0,372 0,272 0,208 0,155 0,082 0,073 

Média 0,564 0,466 0,364 0,351 0,253 0,201 0,149 0,083 0,071 

 

IDENTIFICAÇÃO ÁGUA DENSIDADE POROSIDADE 

DAS DISPONÍVEL DO SOLO MACRO MICRO TOTAL 

AMOSTRAS (m
3
 m

-3
) (g cm

-3
) UBM (kg dm

-3
) 

Repetição 1   0,179 1,406 0,214 0,329 0,542 

Repetição 2   0,170 1,501 0,210 0,353 0,564 

Repetição 3   0,199 1,546 0,215 0,372 0,586 

Média   0,183 1,484 0,213 0,351 0,564 

 

 Com auxílio dos resultados da análise se solo (Tabela 1) foi possível fazer a correção da 

acidez, usando-se uma tonelada de calcário dolomítico com PRNT de 75 % por hectare, já para o 

suprimento de macro e micronutriente a determinação da quantidade foi estabelecida pelo estande das 

plantas por hectare, onde foi observado em campo que a cada metro linear era constituído de 1,3 

plantas, logo, em um hectare foi utilizado 60 kg de N, aplicando metade no transplantio das mudas e 

metade após 45 dias do transplatio: 150kg/ha de P205 e 90 kg/ha K2O, sendo o fósforo e o potássio 

aplicado toda na adubação de plantio. Como fonte de nitrogênio, fósforo e potássio utilizaram-se uréia, 

superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. A adubação como também a correção da 

acidez foi baseado na recomendação segundo Sobral et al. (2007).  

A variação do conteúdo de umidade no solo foi verificada diariamente.  O balanço hídrico do 

solo foi determinado considerando como a entrada de água no solo, as lâminas irrigadas assumindo as 

perdas de água em função da evaporação direta da água do solo e pela transpiração das plantas, 

desconsiderando a percolação profunda e o escoamento superficial da água sendo determinada a 

variação do armazenamento de água no solo a partir dos dados de conteúdo de água do solo 

(MARTIS, 2010). 

Os sensores digitais (marca Watermark) foram inseridos no solo com auxílio de um tubo de 

PVC colocado em uma profundidade Média de 0,15 m em todos os vasos. As plantas foram irrigadas 

manualmente todos dos dias após o transplante mantendo a capacidade de campo (30 mm de lâmina de 

água) determinada com auxilio da curva de retenção (Figura 2). 
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2.2. Determinação de teores de clorofila a, b e total  

 Os índices de clorofila a, b e total foram determinada nas plantas com 154 dias de 

transplantadas com auxílio de um medidor portátil de clorofila, Clorofilog modelo CFL 1030 (Marca 

Falker). As avaliações ocorreram no horário de 10h30min e 12h00min horas, no terço médio do limbo 

foliar na posição da folha +1 (primeira folha mais jovem e totalmente expandida) (Figura 3) evitando a 

nervura central, usando folhas com ótimo estado fitossanitário. Momentos antes das leituras o aparelho 

foi calibrado e posicionando a câmara na parte adaxial do limbo foliar, onde foram realizadas as 

leituras.  

 

 

 

FIGURA3: Descrição da posição numérica das folhas de cana-de-açúcar segundo a 

metodologia de Kuijper descrito por Rodrigues (1995). 

 

2.3. Relação entre valores de clorofila a, b, total usando o medidor portátil e a 

extração química. 

 

A determinação da relação entre os valores obtidos com auxilio do medidor portátil da 

clorofila (Clorofilog) e os da extração química foi realizada logo após as avaliações. Os valores do 

índice da clorofila foram realizados seguindo a metodologia citado acima, porém foram feitos oito 

leituras por planta, quatro de cada lado do limbo foliar, com quatro repetições na posição da folha +1 

para cada genótipo. 
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Das oito leituras, calculando-se uma Média aritmética para cada folha, e imediatamente foram 

coletadas amostras do mesmo local que foi determinado às leituras e envolvida com papel alumínio, 

onde as mesmas foram acondicionadas em uma caixa de isopor com gelo e levado para o laboratório 

de ecofisiologia e pós-colheita (ECOPOC) do departamento de engenharia agronômica da 

Universidade Federal de Sergipe. 

Usando metodologia adaptada de Arnon (1949), em ambiente escuro, as amostras foram 

pesadas 0,5 g, e transferido para um almofariz, onde se adicionou 0,2g de carbonato de cálcio e 7mL 

de acetona a 80% e em seguida macerou-se até ficar uma solução homogenia. Este foi filtrado 

diretamente no balão volumétrico de 25mL envolvido por papel alumínio. 

O resíduo do papel do filtro foi lavado 2 vezes com acetona a 80% completando o volume do 

balão. Após esse procedimento a densidade óptica do filtrado foi lida em espectrofotômetro nos 

comprimentos de ondas de 646,8 e 663,2 nm utilizando cubetas de quartzo. A partir das leituras 

obtidas usaram-se as equações abaixo, recomendadas por Lichtenthaler (1987), para determinar os 

teores de clorofilas a, b e total.  

Clorofila a (Chl a) = 12,25 x A663,2 – 2,79 x A646,8 

Clorofila b (Chl b) = 21,50 x A646,8 – 5,10 x A663,2 

Clorofila T = 7,15 x A663,2 + 18,71 x A646,8 

Após as avaliações os valores do índice de clorofila a, b e total foram convertidos em teores de 

clorofila usando as formulas y=0,6297x+0,4015, y=0,7215x+1,4635 e y=0,5661x+6,1198, 

respectivamente, obtidas através de uma regressão linear usando a relação das leituras obtidas com o 

medidor portátil (clorofilog) e a da extração química, segundo metodologia de Argenta et al.(2001).  

 

2.4. Determinação do Potencial hídrico foliar 

 

A determinação do potencial hídrico (Ψw) foi realizada com câmara de pressão Scholander aos 

154 dias de transplantas, ocorreu sempre no horário das 12 horas, coincidindo com o término das 

avaliações do dia, usadando a folha +1(Figura 3), onde a mesma foi destacada próximo a lígula, e em 

cada folha foi retirada 5 cm do limbo foliar de cada lado, deixando em destaques apena a nervura 

central, em que a nervura foi introduzida em um orifício de borracha localizadas na tampa da câmera e 

pressionada por um sistema roscável para evitar qualquer espaço entre os lados. Imediatamente cada 

folha foram colocadas na câmera de pressão e fechada em sistema de rosca e submetido a pressão até 

aparecer na posição terminal do limbo uma gotícula de seiva, cessando a preção e fazendo a leitura da 

pressão usada em MPa.  
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2.5. Medições da emissão de fluorescência da clorofila a 

 

As medidas de fluorescência da clorofila foram realizadas pelo método do pulso saturado 

(MAXWELL & JOHNSON, 2000), utilizando a nomenclatura recomendada por Baker & Rosenqvist 

(2004). Sendo feitas em folhas maduras completamente expandidas (Folha +1) (Figura 3) aos 154 dias 

de transplantas, no período de 10h30min a 12h00min horas período de alta disponibilidade de radiação 

solar (SANTOS, 2011), com o sistema portátil de medição de fotossíntese (LI-COR Nebrasca, USA) 

modelo Li-6400XP, equipado com a câmara modelo LI-6400-40XP (Leaf chamber fluorometer, LI-

COR Inc.). Em cada medição, um clipe foliar foi colocado na folha por 30 minutos, antes do inicio das 

leituras de fluorescência, para que a área de medição na folha permanecesse no escuro e ocorresse a 

oxidação de todo o sistema de transporte fotossintético de elétrons. 

Os sinais de fluorescência foram registrados no sistema de aquisição de dados do equipamento 

que calculou automaticamente a fluorescência mínima (F0), excitada por uma luz vermelha modulada 

de baixa intensidade (0,03 μmol fótons m-2 s-1); máxima (Fm), obtida pela aplicação de um pulso de 

0,8 s de luz actinica saturaste (> 6000 μmol fótons m-2 s-1), o rendimento quântico potencial Maximo 

de fotossistema II (FS II) (Fv/Fm) (LAISK e LORETO, 1996), e 0,84 o valor correspondente à fração 

de luz incidente que é absorvida pelo folíolo (EHLERINGER, 1981). 

 

2.6.   Determinação dos Teores de prolina livre 

Os teores de prolina livre dos genótipos foram determinados usando a folha +1 de acordo com 

metodologia de Gonçalves (2009) (Figura 3) utilizado o método descrito por Bates et al. (1973), onde 

foi pesado 0,5g de amostra fresca e posteriormente transferida para o almofariz, sendo macerada com 

alíquotas de solução extratora de 10 mL de ácido 5-sulfosalicílico (C7H6O6S) 3% até amostra ficar 

homogeneização. A solução de 10 mL foi transferida para tubos de 10 mL e lavado para a centrifuga, 

onde ficou por 15 minutos em uma velocidade de 4.000 rpm. Logo após, 2 mL da alíquota 

centrifugado foi transferida para tubos de ensaio com as identificações, os quais receberam 2 mL de 

ninhidrina acida (C9H4O3.H2O) e ácido acético glacial (CH3COOH), e a seguir levados ao banho-

maria a temperatura de 100°C por 60 minutos. Decorrido este tempo, o tubo de ensaio foi colocado em 

um recipiente com água e gelo para finalizar a reação. Em seguida adicionou 4 mL de tolueno e 

agitando-se por 15 a 20 segundos a solução até homogeneização com auxilio de uma agitador vortex. 

Depois da agitação coletou-se o sobrenadante do tubo contendo o Tolueno (C6H5CH3) e transferiu para 

cubetas de quartzo, onde realizado a leitura da amostra no espectrofotômetro no comprimento de onda 

520nm. 
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O preparo da solução para a determinação da curva Padrão de D-Prolina foi obtida usando-se 

0,00115g de amostra de D-Prolina diluída em um litro de água destilada, sendo acondicionar a solução 

em baixa temperatura. Já a obtenção da solução de Ninidrina Ácida, foi pesado 1,25g de ninidrina 

ácida e adicionado 30mL de ácido acético glacial  mais 20mL de ácido fosfórico 6M, e em banho 

Maria foi aquecimento e agitado até completa dissolução da ninidrina ácida,  sendo acondicionado o 

material em baixa temperatura (4°C), somente por 24 horas. Para preparar 500mL de ácido 5-

sulfosalicílico a 3% foi pesado 30g ácido 5-sulfosalicilico e diluído em volume de um litro de água 

destilada. 

Após a diluição da solução padrão de coletou-se uma alíquota de 2mL de cada concentração, 

colocar em tubos de ensaio devidamente identificados e em seguida acrescentou em cada um dos tubos 

2mL de ninidrina Ácida e 2mL de acético glacial. 

Os tubos foram levados para ser aquecido em banho maria a 100°C durante uma hora. 

Decorrido esse tempo colocou-se os tubos em um recipiente com água fria para esfriar o material e 

finalizar a reação. Em seguida acrescentou 4mL de tolueno em cada tudo e agitou durante 15-20 

segundos em agitador vortex. Depois da agitação coletou o sobrenadante do tubo contendo o tolueno e 

realizou-se a leitura das amostras em espectrofotômetro no comprimento de onda 520nm utilizar 

tolueno como branco durante a leitura. Obtendo, os valores da leitura plotou-se uma curva padrão 

usando uma regressão linear para servir de referencia. A formula obtida foi usada para determinar as 

concentrações de prolina de cada amostra. Para determinar os teores de prolina em µmolg
-1

 de massa 

de matéria fresca os valores foram submetidos à equação: [(µg prolina/mL x mL tolueno)/115,5 

µg/µmole]/[(g amostra/5)]. 

 

2.7. Avaliações Biométricas  

As variáveis morfológicas foram realizadas os 154 dias de transplantadas em todas as plantas 

do bloco experimental.  

 As alturas do colmo (AP) foram mensuradas a partir do colo até o primeiro dewlap 

visível da planta principal utilizando uma trena; 

  Os diâmetros do colmo (DC) foram avaliados logo acima do colo da planta principal 

com auxilio de um paquímetro; 

 Número de folhas (NF) foram determinadas pela contagem das folhas expandidas da 

planta principal, iniciando da +1 e decrescendo até a última folha que apresentava no mínimo 20% do 

limbo foliar verdes.  

 A áreas das folhas da planta principal (AF) foram determinadas usando um medidor 

de área foliar portátil (modelo LI-3000 Li-COR.inc), iniciando da folha +1 e seguindo de forma 

crescente até as folhas que apresentava no mínimo 20% do limbo foliar verdes. 
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2.8. Análise estatística utilizada 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando o teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade usando o programa estatístico SISVAR. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Teores de clorofila 

As clorofilas a e b são pigmentos fotossintéticos presentes em plantas verdes com função de 

absorver, energia luminosa do ambiente externo atuando como complexo antena. Esses pigmentos 

estão diretamente associados ao centro de reação do fotossistema II, fornecendo energia para as 

reações químicas de oxidação e redução. 

Os teores de clorofilas a, b e total observado na Tabela 3, de maneira geral, observou-se que a 

clorofila a esteve presente em concentrações maiores nas plantas exercendo maior atuação na captação 

de energia luminosa quando comparado com a clorofila b, sendo esta última definida como pigmentos 

acessórios. Ao verificar as médias dos teores destes pigmentos, pôde observar que o genótipo 3B 

apresentou os maiores valores com 14,42; 7,88; 23,94 mg g
-1

 MF, respectivamente. O menor resultado 

de pigmento foi atribuído ao genótipo 698B apresentando para Chl a, 11,5; Chl b 5,76 e Chl t 18,41 

mg g
-1

 MF. Provavelmente os maiores valores encontrados para 3B estejam relacionado à maior 

eficiência no uso da água, possibilitando uma maior absorção de nutrientes como no caso do 

nitrogênio e do magnésio (macronutriente estrutural da clorofila).  

 

TABELA3: Valores médios dos teores de clorofila (Chl a) clorofila b (Chl b) e teores de clorofila total 

(Chl t) de quatro genótipos de cana-de-açúcar.  

Genótipos 
Variáveis 

 Chl a (mg g
-1

 MF)  Chl b (mg g
-1

 MF) Chl t (mg g
-1

 MF) 

698B 11.15  b     5.76  b    18.41  b     

712B  12.68 ab  7.13 ab  21.20 ab  

260B  12.45  b     6.96 ab 20.77 ab  

3B 14.42 a  7.88 a  23.94 a  

CV   5.44    8.70   5.50 

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.    

 

Corroborando com os resultados Carlin (2009), verificou valores inferiores encontrado neste 

estudo na variedade de cana-de-açúcar IAC 91-5155 com valores de 0,9; 0,84; e 1,6 para clorofila a, b 

e total, respectivamente.  Gonsalves, (2008) também obteve valores inferiores de 2,07; 0,65 e 2,79 na 

variedade RB92579 enquanto para a variedade RB72454 valores de  2.12; 0,89; 3,01 para as clorofila 
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a, b e total, respectivamente. Assim, verificou-se que os teores de clorofila são inerentes as 

características de cada material. 

Possivelmente, o genótipo 3B apresentou maior eficiência da absorção de luminosidade por 

apresentar um maior teor de clorofila a, pigmentos de maior importância no processo fotossintético. 

 

3.2. Fluorescência da clorofila a 

 

A fluorescência da clorofila é usada no monitoramento do processo fotossintético, podendo ser 

utilizada para se obter informações sobre a inibição ou danos na transferência de elétrons no 

fotossistema II (FSII) (PEÇANHA, 2010).   

Analisando a tabela 4, a eficiência da fluorescência da clorofila a dos genótipos, verificou-se 

diferenças significativas para as variáveis, fluorescência inicial (Fo), fluorescência máxima (Fm) e 

eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II (Fv/Fm), exceto para a fluorescência variável (Fv) 

(Tabela 4). 

 

TABELA4: Valores médios de eficiência fotoquímica máxima do FSII (Fv/Fm), fluorescência inicial 

(F0), fluorescência variável (Fv) e fluorescência máxima (Fm) de quatro genótipos de cana-de-açúcar.  

Genótipos 
Variáveis 

Fv/Fm    Fo    Fv Fm 

698B 0.69 b     462.84  b     1219.74 a  1761.17 a 

712B  0.71 b     490.10 ab  1255.43 a 1764.34 a 

260B  0.69 b     523.10 a  1245.89 a  1791.41 a 

3B 0.82 a  397.39  c     1264.09 a  1530.13 b 

CV  3.93   4.34   3.77 4.20 

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.    

 

O tratamento 3B resultou em menores valores de Fo e Fm,  com 397.39; 1530.15, 

respectivamente. Entretanto, o mesmo genótipo estatisticamente obteve a melhor eficiência 

fotoquímica máxima do fotossistema II com o valor de 0,82, enquanto que para os demais genótipos 

não apresentaram diferença significativa. O melhor desempenho da eficiência fotoquímica máxima do 

fotossistema II foi apresentado pelo genótipo 3B, provavelmente esteja relacionado com os teores de 

clorofila, onde o mesmo também apresentou maiores valores (Tabela 3), sendo a clorofila responsável 

pela absorção de energia luminosa, que é de fundamental importância para o fornecimento de elétrons 

que será usada no processo fotossintético, onde nos telacóides, essa energia é usada na oxidação da 

molécula de água e na liberação de elétrons para o centro de reação, reduzindo a quinona A, que por 

sua vez, será utilizado para a produção de ATP e NADPH no fotossistema I. Assim, quanto maior o 

teor de clorofila provavelmente maior será a disponibilidade de elétrons usada na redução da quinona 
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A, que possivelmente aumentará a eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II, contudo as 

concentrações de clorofila estão relacionadas com o potencial genético de cada planta refletindo 

também no Fv/Fm. Quanto aos genótipos 698B, 712B e 260B não diferenciaram quanto a Fv/Fm 

apresentando valores inferiores  ao genótipo 3B. Assim, como os teores de clorofila para estes 

genótipos foram inferiores, confirmando a relação direta entre Fv/Fm e teores de clorofila.  

O valor do Fv/Fm  verificado no tratamento 3B esta dentro da faixa ideal para a maioria das 

espécies vegetais,  de acordo com Ribeiro et al., (2003), onde o Fv/Fm ideal varia entre 0,83± 0,02, 

enquanto que  Nordenkampf et al. (1989) afirma que a razão do Fv/Fm ideal para que o fotossistema 

esteja intacto, deve variar entre 0,75 e 0,85.  

Baker (2008), estudando cana-de-açúcar em condições de capacidade de campo, verificou-se 

valores semelhantes com os observados neste trabalho, obtendo valores de Fv/Fm de 0,8, próximo ao 

verificado para o genótipo 3B. Gonçalves et al. (2009) também encontraram valores de Fv/Fm de 0,76 

em variedade de cana-de-açúcar RB92579 e 0,78 para RB92579. Silva et al. (2007) avaliando os 

genótipos de cana-de-açúcar H0CP85-845, TCP02-4585, TCP02-4620 E USO1-40 verificou valores 

de  0,820; 0,822; 0,845 e 0,827, respectivamente. Assim, os diferentes valores de Fv/Fm encontrado 

por esses autores, expressam o potencial genético de cada material, fundamentais na seleção e no 

melhoramento genético de diversas plantas, em especial a cana-de-açúcar, onde a eficiência 

fotoquímica máxima do fotossistema II pode ser usada como parâmetro para determinar o desempenho 

fotossintético dos genótipos em estudo. 

 

3.3.  Teores de prolina  

 

A prolina é um aminoácido com função osmorreguladora que atua como uma estratégia 

adaptativa dos vegetais a diversas condições de estresse abiótico, principalmente a restrição hídrico, 

mantendo o equilíbrio hídrico, preservando a integridade de enzimas, a estabilização de proteínas e na 

proteção das membranas com relação os efeitos deletérios das espécies reativas de oxigênio presente 

no metabolismo das plantas. A quantificação da produção deste aminoácido pelas plantas pode ser 

usada como um indicador da capacidade de adaptação às condições de restrição hídrica. 

Os resultados apresentados na Tabela 5, apresentaram valores superiores para o genótipo 712B 

com 0,137 mg g
-1

 MF, em condições de capacidade de campo, enquanto que para os demais genótipos 

não foi verificado diferença significativa em relação a produção deste aminoácido, demonstrando que 

o genótipo 712B possivelmente tenha maior eficiência em adaptar-se as condições de estresse. Já a 

relação entre prolina e Fv/Fm não foi positiva, talvez pela prolina expressar suas funções  

principalmente quando as plantas estão sob condições de estresse.  
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TABELA5: Médias dos teores de prolina (Pro), potencial hídrico (ψw), transpiração (E), temperatura 

foliar (Tfo), temperatura do ar (Tar), umidade relativa (UR) de quatro genótipos de cana-de-açúcar.  

Genótipos 

Pro(mg g
-1

 

MF) 

Ψ 

w(MPa) E(mmol H2O m
-2

 s
-1

) Tfo(°C) Tar(°C) UR% 

698B 0,129 b -1,4 b 9,21  a 32,66 a 33,29 a 43,51 a 

712B 0,137 a -1,4 b 9,92  a 32,73 a 33,28 a 43,68 a 

260B 0,126 b -1,2 b 9,90  a 31,97 a 33,32 a 47,80 a 

3B 0,126 b -1,8 a 11,14 a 32,22 a 33,31 a 45,88 a 

CV 2,81 6,80 12,49 1,37 0,13 5,27 

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Os valores encontrados para a prolina nos genótipos 698B, 712B, 260B e 3B, 0,129; 0,137; 

0,126 e 0,126 mg g
-1

 MF, respectivamente foram inferiores aos obtidos por Qeiroz  et al. (2008), com 

(0,3460 μmoles g-1) e (0,3345 μmoles g-1) para cultivares IAC91- 5155 e IAC91-2195, 

respectivamente em capacidade de campo, e por Santos (2011)  que verificou valore de prolina de 0,43 

mg g
-1

 MF  para a variedade de cana RB85-5536. 

Assim, os teores de prolina podem ser utilizados como ferramenta no melhoramento genético 

de cana-de-açúcar, como indicativo da eficiência das plantas na síntese desse aminoácido que mantêm 

o equilíbrio osmótico e preservam a integridade celular de proteínas, enzimas e membranas, 

componentes importantíssimos para as atividades vitais.  

A temperatura foliar é outro parâmetro fisiológico também usado para a diferenciação entre 

variedades tolerantes e sensíveis ao déficit hídrico (ANDRADE, 2010). Essa variável está diretamente 

relacionada à transpiração foliar, pois a translocação de água realizada por essa atividade contribui 

para controlar a temperatura da célula influenciada pela temperatura do ambiente, podendo em altas 

temperaturas ou na deficiência de água no solo, causando danos irreversíveis para a planta.      

As variáveis temperaturas foliar, temperatura do ar e umidade relativa (Tabela 5) não 

apresentou diferença estatística entres os genótipos. Em seu estudo Dias encontrou valores 

semelhantes ao observado neste trabalho nas variedades RB72-454, SP79-1011 e SP80-1842 

encontraram valores temperatura 22,85; 22,75 e 22,67 respectivamente. Já Silva et al. (2007), 

verificou diferença estatística entre os genótipos CP72-1210,CP92-675,H99-295 e TCP02-4624 com 

valores de 30,97; 29,52;29,27 e 31,87, respectivamente, demonstrando que a temperatura foliar pode 

ser usado como indicador fisiológico para estudos de variedade de cana-de-açúcar.  Quanto à 

temperatura foliar, observou-se que os genótipos apresentaram valores menores que a temperatura do 

ar, demonstrando que não houve problema com a planta com a dissipação de calor. Contribuindo para 

os resultados encontrados nesse estudo, onde se verifica que a temperatura pode ser um indicador 

fisiológico.    
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A resposta dos genótipos ao potencial hídrico (Tabela 5) em condições de capacidade de 

campo está coerente quanto comparado com a variável transpiração, onde os mesmos não 

apresentaram diferença estatística, sendo que a transpiração tem a função indiretamente com o 

equilíbrio térmico interno das células.  

 A resposta dos genótipos ao potencial hídrico (Tabela 5) em condições de capacidade de 

campo demonstrou que o menor valor foi encontrado no genótipo 3B (-1,8 MPa), enquanto que os 

demais genótipos não apresentaram diferença entre si, variando-se de -1,2 a -1,4 MPa. Provavelmente 

o genótipo 3B necessite de maior demanda hídrica apresentou maior desenvolvimento da planta. Esses 

resultados não influenciaram nos valores da transpiração, pois não foi observada diferença estatística 

entre os mesmos, não afetando dessa forma absorção de CO2 pelos genótipos. Valores observados para 

o potencial hídrico em todos os genótipos foram superiores aos encontrado por Gonçalves (2008) com 

valores diferentes  entre as variedade com -0,24 MPa às 12h e -0,60 às 12h para a variedade RB92579 

em condições de capacidade de campo. Inman-Bamber e Smith (2005) também verificaram que ao 

avaliar a cultura da cana as no horário das 12h foi verificado um potencial hídrico de -1,0 MPa. Estes 

resultados possibilita deduzir que o horário de avaliação pode influenciar os valores de potencial 

hídrico, como também a variedade avaliada demonstrando diferença entre os mesmos, reforçando os 

resultados obtidos neste estudo.  

 

3.4. Avaliações Biométricas  

 

O desenvolvimento das plantas está relacionado com os processos fisiológicos realizados 

durante o seu ciclo. À medida que as plantas apresentam uma boa eficiência fisiológica, alcançarão um 

melhor desenvolvimento produtivo.  Assim pode-se observar na tabela 6 que o genótipo 3B destacou-

se estatisticamente dos demais quanto à altura (64,50 cm), número de folhas (6,0) e área foliar 

(1377,56 cm
2
), embora se tratando de número de folha e área foliar o genótipo 3B não apresentou 

diferença significativa quando comparado com o 698B (6,5 e 1467,32 cm
2
, respectivamente). 

Provavelmente o maior desenvolvimento do genótipo 3B esteja relacionado com o melhor 

funcionamento do aparato fotossintético medido pela fluorescência da clorofila a e teores de clorofilas 

(Tabela 3 e 4), sendo que à medida que as plantas apresentem maior número de folhas e área foliar, 

maior será a absorção de energia luminosa e maiores trocas gasosas, resultando em uma maior 

absorção de nutrientes e CO2, consequentemente maior desenvolvimento das plantas, que pode ser 

evidenciado neste trabalho pelo desempenho do genótipo 3B para a variável altura do colmo.  
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TABELA6: Médias de altura, diâmetro, número de folha, área foliar de quatro genótipos de cana-de-

açúcar.  

Genótipos 

Variáveis 

Altura (cm) Diâmetro (cm) Folha (nº) Área Foliar (cm
2
) 

698B 41,25 b     3,05  a  6,5   a  1467,32 a  

712B 38,50 b 2,85  a 5,0   b  789,67   b 

260B 20,75 c       2,80  a  2.0   c 632.78   b 

3B 64,50 a  3,10 a  6,0  ab 1377,56 a  

CV 3,15 8,11 9.82 15.33 

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

 

Já os menores valores para a variáveis altura (20,75 cm), número de folha (2,8) e área foliar 

(632.78 cm
2
) foi verificado no genótipo 260B, que por sua vez apresentou menor relação de Fv/Fm e 

pigmentos, indicando a possível relação entre o desempenho das características biométricas  e os 

processos fisiológicos. Quanto ao diâmetro não foi verificado diferença significativa entre os 

genótipos apresentando média de 2,95 cm, sendo superiores ao encontrado por Gonçalves (2008) 

verificou em seu trabalho com diâmetro de 2,25 cm e 2,13 cm para as variedades RB72454 e 

RB92579, respectivamente. Resultados semelhantes podem ser observados em trabalhos de Barbosa 

(2005), Fernandes (2005) e Dias (2006) para os valores de diâmetros. O mesmo autor verificou 

diferenças para altura do colmo (51,25 e 52,60 cm) e área foliar (37,162 e 33,33 dm
3
) para as 

variedades RB72454 e RB92579 respectivamente. Dias (2011) também verificou valores diferentes 

para as variedades RB72-454 (3,67 m), SP 79-1011 (3,19 m) e SP80-1842 (3,53m). Com relação a 

variável altura pode ser observado resultados semelhante por Fernandes (2005) e Oliveira et al., 

(2010). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 O genótipo 3B apresentou melhor valores em teores de clorofila a, b e total, valores de melhor 

eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II, transpiração, altura do colmo principal, 

número de folha e área foliar, enquanto o 260B apresentaram os menos valores para as 

mesmas variáveis; 

 O genótipo 3B apresentou melhor desempenho em condições de capacidade de campo, sendo 

um material promissor.   
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CAPÍTULO II 

DESEMPENHO FISIOLÓGICO EM GENÓTIPOS DE CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDO À 

RESTRIÇÃO HÍDRICA 

 

 

RESUMO 

 

SANTOS, Júlio Renovato dos. Desempenho fisiológico em genótipo de cana-de-açúcar submetido 

à restrição hídrica. São Cristóvão: UFS, 2012, (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas). 

 

A cana-de-açúcar é uma planta de grande exploração e expressão econômica no país, no entanto, a 

redução em sua produtividade vem sendo evidente em virtude à restrição hídrica e má distribuição das 

chuvas causada pelo desequilíbrio ambiental resultado das ações antrópicas, tendo como consequência 

grandes prejuízos no setor produtivo. Logo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

desempenho fisiológico de quatro genótipos de cana-de-açúcar submetidos à restrição hídrica e 

reidratação. O experimento foi conduzido no Departamento de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) localizada no município de São Cristovão - SE em estufa 

climatizada tipo arco. O delineamento experimental usado foi de bloco ao acaso, em esquema fatorial 

4 x 9 (genótipo 698B, 712B, 260B e 3B e nove avaliações durante os períodos de restrição hídrica e 

reidratação), com quatro repetições e uma planta como parcela útil. As mudas foram transplantadas 

aos 45 dias para vasos de 18 dm
3
. Aos 154 dias os genótipos foram submetidos à restrição hídrica 

determinada pela suspensão da irrigação, sendo reidratadas quando os genótipos apresentaram apenas 

as folha +1 ou +2 expandidas e com no mínimo 20% do limbo foliar verde. As avaliações foram 

realizadas a cada cinco dias, onde foram analisadas às seguintes variáveis: fluorescência da clorofila a, 

teores de clorofila a, b e total, teores de prolina, potencial hídrico, transpiração, temperatura da folha e 

do ar, umidade relativa e as características biométrica: altura do colmo principal, número de folha e 

área foliar da planta principal. As avaliações foram realizadas entre 10h30 min e 12h00 min da manhã. 

À restrição hídrica induziu um decréscimo para as variáveis analisadas em todos os genótipos, sendo 

que o 3B e 698B foram menos tolerantes, sendo reidratadas no 10º e 15ºdia de restrição. Já 260B e 

698B foram mais tolerantes, onde foram reidratadas no 25º dia de restrição. Também foi observado 

durante a restrição acúmulo de prolina para todos os genótipos, visto que o 698B e 3B apresentaram os 

maiores valores comparados com os demais. Após a reidratação houve redução deste aminoácido em 

todos os genótipos, de modo que não apresentaram diferenças significativas. Quanto à recuperação 

após a reidratação, destacaram-se os genótipos 260B e 3B. De maneira geral, o 260B obteve a maior 

tolerância apresentando os melhores resultados para as variáveis analisadas. 

  

PALAVRA-CHAVES: Saccharum officinarum L, déficit hídrico, fluorescência da clorofila a, teores 

de clorofila, prolina.    
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ABSTRACT 

 

The sugar cane is a plant of great economic exploration and expression in the country, however, the 

reduction in productivity has been evident because of water restriction and poor distribution of rainfall 

caused by environmental imbalance result of human actions, with the consequence of heavy losses in 

the productive sector. Therefore, this study aimed to evaluate the physiological performance of four 

genotypes of sugar cane submitted to water restriction and rehydration. The experiment was conducted 

at the Department of Agricultural Engineering, Federal University of Sergipe (UFS) in the 

municipality of São Cristóvão-SE - SE acclimatized in a greenhouse type arc. The experimental design 

was randomized blocks in factorial scheme 4 x 9 (genotype 698B, 712B, 260B and 3B-nine 

evaluations during periods of water restriction and rehydration) with four replications and one plant as 

a plot. Seedlings were transplanted at 45 days for vessels of 18 dm3. At 154 days genotypes were 

submitted to water restriction determined by suspension of irrigation, and rehydrated when leaf 

genotypes showed only +1 or +2 expanded and at least 20% of the leaf green. The evaluations were 

performed every five days, there were analyzed the following variables: chlorophyll a fluorescence, 

contents of chlorophyll a, b and total contents of proline, water potential, transpiration, leaf 

temperature and air relative humidity and the characteristics Biometrics: the main stem height, leaf 

number and leaf area of the main plant. The evaluations were performed between 10:30 and 12:00 in 

the morning. Fluid restriction induced a decrease for the analyzed variables in all genotypes, and the 

3B and 698B were less tolerant, and rehydrated in 10 and 15 days restriction. Already 260B and 698B 

were more tolerant, where they were rehydrated in 25 days of restriction. It was also noted that during 

the restriction of proline accumulation obtained for all genotypes, whereas 698B and 3B showed 

higher values compared with the other. After rehydration of this amino acid was reduced in all 

genotypes, so that no significant differences. As to recovery after rehydration, the highlights were the 

genotypes 260B and 3B. In general, the 260B had the highest tolerance with higher results for the 

variables analyzed. 

 

KEYWORD: Saccharum officinarum L, drought, chlorophyll fluorescence, chlorophyll content, 

proline. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cana-de-açúcar trata-se de uma monocotiledônea da família das Poaceae, com grande 

importância para agricultura brasileira, devido à ampla utilização dos seus produtos, como açúcar e 

principalmente o etanol, além da utilização dos resíduos produzidos no processo de industrialização, 

no caso da vinhaça e torta de filtro utilizado como fertilizante. 

Esta cultura destaca-se também pela sua amplitude de adaptações aos diversos tipos de solo e 

as condições climáticas, cultivada de Norte a Sul do país, sendo assim uma planta de grande interesse 

para a produção agrícola, colocando o Brasil no topo dos países mais produtores do mundo, 

destacando a região Sudeste com a maior produção, possuindo também maiores áreas de cultivo. 

Devido ao grande potencial produtivo essa cultura apresenta grande expressão na economia 

brasileira, tornando-se uma cultura de extrema importância para o país. Entretanto, a produção da 

cana-de-açúcar está tendo uma grande redução, em virtude dos fatores externo, como a redução da 

precipitação na Sudeste e má distribuição no Nordeste, causando grades prejuízo para os produtores e 

consequentemente para economia brasileira.   

A possibilidade de obter grades lucros em virtude ampla demanda pelos os produtos derivada 

dessa cultura, contribui para que ocorram grandes investimentos, que por sua vez resultará na 

expansão das áreas de levando os produtores a utilizarem variedades mais produtivas e resistentes às 

condições adversas. 

Dessa forma, as instituições de pesquisas buscam insistentemente em investimentos em 

pesquisa que objetive a seleção de novas variedades de cana-de-açúcar mais produtivas e tolerantes à 

restrição hídrica, garantidas aos produtores sucesso no cultivo desta planta. 

Com o intuito de auxiliar a seleção de novas variedades de cana-de-açúcar com características 

produtivas ideais, as utilizações de indicadores fisiológicos que ajudem a identificar genótipos 

promissores veem sendo utilizado com frequência. 

Destes parâmetros fisiológicos utilizados pode ser citada a determinação de teores de 

clorofilas, pigmentos fotossintetizantes responsáveis pela captação da energia luminosa, eficiência da 

clorofila a, indicador que nos possibilita observara a eficiência da utilização dos elétrons, a 

transpiração e potencial hídrico das folhas, parâmetro que atua nas trocas gasosas das plantas, 

temperatura da folha e os teores de prolina, aminoácido osmorregulador, além da temperatura do ar, 

umidade relativa e as avaliações biométricas usadas para correlacionar com os parâmetros fisiológicos. 

Logo, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar o desempenho fisiológico de genótipos de cana-de-

açúcar submetidos à restrição hídrica.  
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2. MATERIAL E METODOS 

 

2.1. Localização da implantação do experimento  

O experimento foi conduzido em estufa aclimatizada do tipo arco, situada na Universidade 

Federal de Sergipe localizada no município de São Cristóvão-SE, no período de 26 de março de 2011 

a 5 de outubro de 2011.  

O delineamento experimental constituiu de blocos casualizados, em esquema fatorial 4x9 

(quatro genótipos de cana-de-açúcar e nove avaliações durante o estresse hídrico e reidratação), com 

quatro repetições, sendo a parcela útil constituída por uma planta.  

Os genótipos foram o 698B, 712B, 260B e 3B, selecionados baseando-se nas características 

produtivas dos progenitores e foram desenvolvidos pela Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro – RIDESA. 

As mudas foram obtidas usando rebolo (parte do colmo contendo uma única gema), com uma 

gema cada, coletado na Usina São José dos Pinheiros localizado em Laranjeiras/SE com a idade de 

248 dias após ser transplantadas por mudas e plantados em saco plástico preto de polietileno com 

volume de 2 dm
3
, usando terra vegetal como substrato.  

Aos 45 dias após a brotação dos rebolos, os mesmos foram transplantados em vasos de 

polipropileno preto com volume de 18 dm3 de solo, selecionando as plantas mais uniformes. O solo 

usado foi coletado no campus experimental da Universidade Federal de Sergipe, localizado no 

povoado Timbó município de São Cristóvão-SE (latitude 11°00’ S e longitude 37° 12’W), em uma 

profundidade de 0,00 a 0,20 m no perfil do solo, sendo classificado como Argissolo.  

Após a coleta do solo, foram retiradas várias amostras homogenia do montante, sendo 

misturada e retirada uma amostra composta de 300g e enviada para o Laboratório do Instituto de 

Tecnologia e Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS) para a determinação das características química 

(Tabela 1). 

Para auxiliar na quantidade de lâmina de água necessária para cada vaso, coletou-se uma 

amostra composta de solo que foi levada para o Laboratório de Física de Solo da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, localizado no município de Aracaju - SE, para que se pudesse determinar a curva de 

retenção de água no solo (Figura 2). 

Para determinar a curva característica de retenção de água do solo e da densidade (Tabela 2) o 

método usado foi adaptado segundo metodologia de Pacheco (2010), usando amostra deformada. 

Após a saturação por capilaridade durante 24 h, as amostras tiveram sua umidade estabilizada 

em oito sucções de potenciais matriciais: -1, -4, -6, -10, -33, -100, -500 e -1500 kPa. Para tensões de -1 

a -10 kPa foi utilizada mesa de tensão, e câmaras de Richards para tensões de -33 a -1500 kPa. Após a 

estabilização da umidade para as tensões aplicadas (ocorrido entre 48 e 72 h), as amostras foram 
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submetidas ao ensaio de resistência à penetração em laboratório, pesadas em balança com precisão de 

0,01 g (peso do solo úmido), prensadas no ensaio de compressibilidade, transferidas para latas de 

alumínio e secas em estufa a 105ºC por 24 horas para determinação da umidade gravimétrica e 

volumétrica, conforme equações descritas a seguir:  

θg =(PSU- PSS)/PPS 

θν=θg*Ds Em que:  

θg = umidade gravimétrica (kg kg
-1

);  

PSU = massa da amostra úmida (kg);  

PSS = massa da amostra seca (kg);  

θv = umidade volumétrica (m
3
 m

-3
);  

Ds = densidade do solo (Mg m
-3

).  

Os valores da umidade volumétrica foram ajustados segundo modelo de Van Genuchten, 

utilizando o programa CURVARET versão 2.16 (Departamento de Agricultura – ESALQ), e plotados 

em função das tensões de sucção aplicadas. Para umidade de saturação foi considerada a porosidade 

total, determinada conforme descrito a seguir.   

A densidade do solo (Ds) e o volume total de poros (VTP) total foram calculados utilizando os 

valores do peso da amostra seca (PSS) e o volume do anel de PVC que continha à amostra, conforme 

equações a seguir:  

Ds=PSS/ VA  

VTP=[1-( Ds /Dp)] 

Em que:  

Ds = densidade do solo (Mg m
-3

);  

PSS = massa da amostra seca (Mg);  

VA = Volume do anel (m
3
);  

VTP = volume total de poros (m
3 
m

-3
);  

Dp = densidade de partícula (Mg m
-3

).  

A microporosidade foi determinada por meio da umidade volumétrica da amostra submetida à 

tensão de sucção de –6 kPa. A macroporosidade foi calculada pela diferença entre a porosidade total e 

a microporosidade 

 Com auxílio dos resultados da análise de solo (Tabela 1) foi possível fazer a correção da 

acidez, usando-se uma tonelada de calcário dolomítico com PRNT de 75 % por hectare, já para o 

suprimento de macro e micronutriente a determinação da quantidade foi estabelecida pelo estande das 

plantas por hectare, onde foi observado em campo que a cada metro linear era constituído de 1,3 

plantas, logo, em um hectare foi utilizado 60 kg de N, aplicando metade no transplantio das mudas e 

metade após 45 dias do transplatio: 150kg/ha de P205 e 90 kg/ha K2O, sendo o fósforo e o potássio 
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aplicado toda na adubação de plantio. Como fonte de nitrogênio, fósforo e potássio utilizaram-se uréia, 

superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. A adubação como também a correção da 

acidez foi baseado na recomendação segundo Sobral et al. (2007).  

A variação do conteúdo de umidade no solo foi verificada diariamente. O balanço hídrico do 

solo foi determinado considerando como a entrada de água no solo, as lâminas irrigadas assumindo as 

perdas de água em função da evaporação direta da água do solo e pela transpiração das plantas, 

desconsiderando a percolação profunda e o escoamento superficial da água sendo determinada a 

variação do armazenamento de água no solo a partir dos dados de conteúdo de água do solo 

(MARTIS, 2010). 

Os sensores digitais (marca Watermark) foram inseridos no solo com auxílio de um tubo de 

PVC colocado em uma profundidade Média de 0,15 m em todos os vasos. As plantas foram irrigadas 

manualmente todos dos dias após o transplante mantendo a capacidade de campo (30 mm) de lâmina 

de água (3,2dm
3
 de água por vaso) determinada com auxílio da curva de retenção (Figura 2). 

 

2.2. Determinação de teores de clorofila a, b e total  

 

 Os índices de clorofila a, b e total foram determinada nas plantas com 154 dias de 

transplantadas com auxílio de um medidor portátil de clorofila, Clorofilog modelo CFL 1030 (Marca 

Falker). As avaliações ocorreram no horário de 10h00min e 12h00minh, no terço médio do limbo 

foliar na posição da folha +1 (primeira folha mais jovem e totalmente expandida) (Figura 3) evitando a 

nervura central, usando folhas com ótimo estado fitossanitário, no intervalo de cinco dias após a 

suspensão da irrigação até a fase onde as plantas apresentavam uma a duas folhas expandidas com no 

mínimo 20% de limbo foliar verde. Após essa fase as plantas foram reidratadas durante 15 dias. As 

plantas foram avaliadas a cada cinco dias. Momentos antes das leituras o aparelho foi calibrado e 

posicionando a câmara na parte adaxial do limbo foliar, onde foram realizadas as leituras.  

 

2.3. Relação entre valores de clorofila a, b, total usando o medidor portátil e a 

extração química. 

 

A determinação da relação entre os valores obtidos com auxilio do medidor portátil da 

clorofila (Clorofilog) e os da extração química foi realizada logo após as avaliações. Os valores do 

índice da clorofila foram realizados seguindo a metodologia citado acima, porém foram feitos oito 

leituras por planta, quatro de cada lado do limbo foliar, com quatro repetições na posição da folha +1 

para cada genótipo, das oito leituras, calculando-se uma Média aritmética para cada folha, e 

iMédiatamente foram coletadas amostras do mesmo local que foi determinado às leituras e envolvida 
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com papel alumínio, onde as mesmas foram acondicionadas em uma caixa de isopor com gelo e 

levado para o laboratório de ecofisiologia e pós-colheita (ECOPOC) do departamento de engenharia 

agronômica da Universidade Federal de Sergipe. Usando metodologia adaptada de Arnon (1949), em 

ambiente escuro, as amostras foram pesadas 0,5 g, e transferido para um almofariz, onde se adicionou 

0,2g de carbonato de cálcio e 7mL de acetona a 80% e em seguida macerou-se até ficar uma solução 

homogenia. Este foi filtrado diretamente no balão volumétrico de 25mL envolvido por papel alumínio. 

O resíduo do papel do filtro foi lavado 2 vezes com acetona a 80% completando o volume do balão. 

Após esse procedimento a densidade óptica do filtrado foi lida em espectrofotômetro nos 

comprimentos de ondas de 646,8 e 663,2 nm utilizando cubetas de quartzo. A partir das leituras 

obtidas usaram-se as equações abaixo, recomendadas por Lichtenthaler (1987), para determinar os 

teores de clorofilas a, b e total.  

Clorofila a (Chl a) = 12,25 x A663,2 – 2,79 x A646,8 

Clorofila b (Chl b) = 21,50 x A646,8 – 5,10 x A663,2 

Clorofila T = 7,15 x A663,2 + 18,71 x A646,8 

Após as avaliações os valores do índice de clorofila a, b e total foram convertidos em teores de 

clorofila usando as formulas y=0,6297x+0,4015, y=0,7215x+1,4635 e y=0,5661x+6,1198, 

respectivamente, obtidas através de uma regressão linear usando a relação das leituras obtidas com o 

medidor portátil (clorofilog) e a da extração química, segundo metodologia de Argenta et al., (2001).  

 

2.4. Determinação do Potencial hídrico foliar 

 

A determinação do potencial hídrico (Ψw) foi realizada com a câmara de pressão Scholander 

aos 154 dias de transplantas, sendo realizado três avaliações, antes da suspensão da irrigação, no 

momento que as plantas apresentavam uma a duas folhas expandidas com 20 % de limbo foliar verde 

e após 15 dias de reidratação, ocorrendo sempre no horário das 12h00min horas, coincidindo com o 

término das avaliações do dia, utilizando a folha +1(Figura 3), onde a mesma foi destacada próximo a 

lígula, e em cada folha foi retirada 5 cm do limbo foliar de cada lado, deixando em destaques apena a 

nervura central, em que a nervura foi introduzida em um orifício de borracha localizadas na tampa da 

câmera e pressionada por um sistema roscável para evitar qualquer espaço entre os lados. 

IMédiatamente cada folha foi colocada na câmera de pressão e fechada em sistema de rosca e 

submetido a preção até aparecer na posição terminal do limbo uma gotícula de seiva, cessando a 

preção e fazendo a leitura da pressão usada em MPa.  
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2.5. Determinação da fluorescência da clorofila a 

 

As medidas de fluorescência da clorofila a foram realizadas pelo método do pulso saturado 

(MAXWELL & JOHNSON, 2000), utilizando a nomenclatura recomendada por Baker & Rosenqvist 

(2004). Sendo feitas em folhas maduras completamente expandidas (Folha +1) (Figura 3) após 154 

dias de transplantados, a cada cinco dias após a suspensão da irrigação até a fase onde as plantas 

apresentavam uma a duas folhas expandidas com no mínimo 20 % de limbo foliar verde, no período 

entre as 10h30min a 12h00min horas, com o sistema portátil de medição de fotossíntese modelo LI-

6400XP, equipado com a câmara modelo LI-6400-40XP (Leaf chamber fluorometer, LICOR Inc.). Em 

cada medição, um clipe foliar foi colocado na folha por 30 minutos, antes do inicio das leituras de 

fluorescência, para que a área de medição na folha permanecesse no escuro e ocorresse a oxidação de 

todo o sistema de transporte fotossintético de elétrons. 

Os sinais de fluorescência foram registrados no sistema de aquisição de dados do equipamento, 

onde calculou automaticamente a fluorescência mínima (F0), excitada por uma luz vermelha 

modulada de baixa intensidade (0,03 μmol fótons m
-2

 s
-1

); máxima (Fm), obtida pela aplicação de um 

pulso de 0,8 s de luz actinica saturaste (> 6000 μmol fótons m
-2

 s
-1

), o rendimento quântico potencial 

Maximo de fotossistema II (FS II) (Fv/Fm) (LAISK & LORETO, 1996), e 0,84 o valor correspondente 

à fração de luz incidente que é absorvida pelo folíolo (EHLERINGER, 1981). 

 

2.6. Determinação dos Teores de prolina livre 

 

3. Os teores de prolina livre dos genótipos foram determinados usando a folha +1 de acordo com 

metodologia de Gonçalves (2009) (Figura 3) utilizado o método descrito por Bates et al. (1973), onde 

foi pesado 0,5g de amostra fresca e posteriormente transferida para o almofariz, sendo macerada com 

alíquotas de solução extratora de 10 mL de ácido 5-sulfosalicílico (C7H6O6S) 3% até amostra ficar 

homogeneização. A solução de 10 mL foi transferida para tubos de 10 mL e lavado para a centrifuga, 

onde ficou por 15 minutos em uma velocidade de 4.000 rpm. Logo apos, 2 mL da  alíquota  

centrifugado foi transferida para tubos de ensaio com as identificações, os quais receberam 2 mL de 

ninhidrina acida (C9H4O3.H2O) e ácido acético glacial (CH3COOH), e a seguir levados ao banho-maria 

a temperatura de 100°C por 60 minutos. Decorrido este tempo, o tubo de ensaio foi colocado em um 

recipiente com água e gelo para finalizar a reação. Em seguida adicionou 4 mL de tolueno e agitando-

se por 15 a 20 segundos a solução até homogeneização com auxilio de uma agitador vortex. Depois da 

agitação coletou-se o sobrenadante do tubo contendo o Tolueno (C6H5CH3) e transferiu para cubetas 

de quartzo, onde realizado a leitura da amostra no espectrofotômetro no comprimento de onda 520nm. 
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4. O preparo da solução para a determinação da curva Padrão de D-Prolina foi determinada 

usando-se 0,00115g de amostra de D-Prolina diluída em um litro de água destilada, sendo 

acondicionar a solução em baixa temperatura. Já a obtenção da solução de Ninidrina Ácida, foi pesado 

1,25g de ninidrina ácida e adicionado  30mL de ácido acético glacial mais 20mL de ácido fosfórico 

6M, e em banho maria foi aquecimento e agitado até completa dissolução da ninidrina ácida, sendo 

logo após  acondicionado em baixa temperatura (4°C), somente por 24 horas. Para preparar  500mL de 

ácido 5-sulfosalicílico a 3%  foi pesado 30g ácido 5-sulfosalicilico e diluído em volume de um litro de 

água destilada. 

5. Após a diluição da solução padrão de coletou-se uma alíquota de 2mL de cada concentração, 

colocar em tubos de ensaio devidamente identificados e em seguida acrescentou em cada um dos tubos 

2mL de ninidrina Ácida e 2mL de acético glacial. 

6. Os tubos foram levados para ser aquecido em banho maria a 100°C durante uma hora. 

Decorrido esse tempo colocou-se os tubos em um recipiente com água fria para esfriar o material e 

finalizar a reação. Em seguida acrescentou 4mL de tolueno em cada tudo e agitou durante 15-20 

segundos em agitador vortex. Depois da agitação coletou o sobrenadante do tubo contendo o tolueno e 

fazer a leitura das amostras em espectrofotômetro no comprimento de onda 520nm utilizar tolueno 

como branco durante a leitura. Obtendo, os valores da leitura da curva padrão, plotou-se usando uma 

regressão linear para servir de referencia. A formula obtida foi usada para determinar as concentrações 

de prolina de cada amostra. Para determinar os teores de prolina em µmolg
-1

 de massa de matéria 

fresca os valores foram submetidos à equação: [(µg prolina/mL x mL tolueno)/115,5 µg/µmole]/[(g 

amostra/5)]. 

     

2.7. Avaliações Biométricas  

 

As variáveis biométricas foram realizadas aos 154 dias de transplantadas em todas as plantas 

do bloco experimental, no intervalo de cinco dias deste a suspensão da irrigação e após a reidratação.  

 As alturas do colmo (AP) foram mensuradas a partir do colo até o primeiro dewlap 

visível da planta principal utilizando-se uma trena; 

 Número de folha (NF) foi determinado pela contagem das folhas expandidas da planta 

principal, iniciando da +1 e decrescendo até a última folha que apresentava no mínimo 20 % do limbo 

foliar verdes.  

 Áreas das folhas da planta principal (AF) foi determinada usando um medidor de área 

foliar portátil (modelo LI-3000 Li-CON.inc), iniciando da folha +1 e seguindo de forma crescente até 

as folhas que apresentava no mínimo 80 % do limbo foliar verdes. 
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 Peso fresco da parte aérea (PFPA) e peso fresco sistema radicular (PFSR): Foram 

determinados após o término do experimento, onde as partes áreas das plantas foram separadas dos 

sistemas radiculares nos colos das plantas. Logo em seguida, foram lavadas em água corrente e 

colocadas para secar a sombra sendo e pesada separadamente por tratamento e repetição em balança 

digital de precisão (duas casas decimais).  

 Peso seco da parte aérea (PSPA) e peso seco do sistema radicular (PSSR): Após ser 

pesado o material vegetal o mesmo foi levado para colocadas em estufa de ventilação forçada a uma 

temperatura média de 70ºC até obter um peso constante, seguido da pesagem das massas secas em 

balança digital de precisão (duas casas decimais).  

 

2.8.  Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise variância, sendo que os valores obtidos no início e final à 

restrição hídrica e na reidratação foram analisado pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade, usando 

o programa estatístico SISVAR. Já para os valores obtidos a cada cinco dias durante o período do 

experimento foi submetido à análise de regressão polinominal usando o SISVAR e Excel para plotar 

as curvas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 7 apresenta os valores médios das lâminas (mm) de água do solo para cada genótipo 

durante os períodos de avaliação, da temperatura do ambiente (Tar ºC) e umidade relativa do ambiente 

(U.R. %). Ao analisar as médias das lâminas (mm) de água, verifica-se que os pontos críticos da 

cultura ao estresse hídrico sendo necessário a reidratação das plantas, quando essas apresentaram 8,08; 

8,57; 918 e 8,76 mm para os genótipos 698B, 712B, 260B e 3B, respectivamente.  
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TABELA7: Média das lâminas de água do solo para cada tratamento, da temperatura do ar (Tar °C) e 

umidade relativa (U.R%) durante os períodos de avaliações do experimento de quatro genótipos de 

cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) submetidos à suspensão da irrigação e reidratação.  

Período de avaliações 

(Dias) 

Genótipos   

Tar °C 

  

U.R (%) 
698B 712B 260B 3B 

0 31,30 30,3 30,7 29,30 33,3 45,86 

5 18,44 18,19 19,92 13,73 31,03 56,42 

10 13,30 13,76 15,25 11,36 31,32 61,61 

15 9,88 10,38 12,06 8,76* 29,86 50,85 

20  8,08* 9,17 11,17 21,38 29,72 60,1 

25 27,24  8,57*  9,18* 24,47 27,45 71,18 

30 26,69 22,79 24,53 24,41 30,31 53,63 

35 26,50 24,25 25,42 - 30,54 51,26 

40 - 22,50 22,31 - 30,63 63,6 

*Lamina em mm no momento da reidratação do genótipo.                   

 

Verificou-se de maneira geral que durante a condução do experimento, quando ocorreu à 

suspensão da irrigação os genótipos apresentaram sensibilidade à restrição hídrica de forma 

diferenciada. Assim, o genótipo 3B apresentou menor tolerância à restrição hídrica, sendo necessário a 

reidratá-la após 15 dias de estresse quando a disponibilidade de água no solo apresentava 8,76 mm, 

seguido do genótipo 689B com a reidratação aos 20 dias de estresse apresentando 8,08 de lâmina de 

água no solo, enquanto que os genótipos 712B e 260B foram reidratados com 25 dias da suspensão da 

irrigação com uma lâmina de 8,57 e 9,18 mm, respectivamente. Assim, os genótipos apresentaram na 

fase mais crítica de déficit hídrico uma variação de lâmina entre 8,08 a 9,18, com diferentes períodos 

de reidratação e consequentemente diferentes níveis de resistência. Durante os períodos de avaliação a 

temperatura do ar variou de 27,45 a 33,3 °C. Tal variação não ocasionou dano à planta, pois segundo 

Câmara & Oliveira, (1993) e Andrade & Cardoso (2004) e temperatura ideal para a cana nesta fase é 

de 25 a 35 °C, sendo cima de 35 pode comprometer o desenvolvimento das plantas. Quanto à umidade 

relativa (U.R.) os dados variaram de 45,86 a 71,18%, o que não foi capaz de causar qualquer dano às 

plantas, sendo recomendada uma umidade relativa entre de 70% para o desenvolvimento vegetativo, 

sendo que a redução da umidade no momento da maturação e extremamente positiva para o 

rendimento industrial (PÉRLES-LÓPEZ & ALVAREZ, 2005). 

 

3.1. Teores de Clorofila 

 

 Os vegetais possuem em seus tilacoides pigmentos fotossintetizantes capazes de absorver 

energia luminosa no processo fotossintético para a formação de energia química, trifosfato de 

adenosina (ATP) e nicotinamida adenina dinucleotideo fosfato reduzido (NADPH), sendo essas 
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necessárias para a realização das funções vitais das plantas. Destes pigmentos a clorofila a e b, que 

estão presentes nas plantas verdes, são responsáveis por essa absorção, destacando a clorofila a, pela 

sua abundância quando comparado à clorofila b, sendo considerada como pigmentos acessórios no 

processo fotossintético. Assim, a determinação das concentrações dos teores de clorofila, de forma 

rápida e precisa nas plantas às respostas dos efeitos abióticos, possibilitam um maior entendimento da 

eficiência fisiológica das plantas. 

  Ao analisar a figura 4 observou-se redução na tendência de clorofila a, na medida em que a 

disponibilidade de água reduzia. O genótipo 3B apresentou maior redução de clorofila a de 

aproximadamente 40,59% (5, 825 mg g
-1

 MF) aos 15 dias de suspensão da irrigação, seguido do 698B 

aos 20 dias da suspensão da irrigação com redução de 24,98 % (2, 865 mg g
-1

 MF), ao comparar os 

valores obtidos no inicio e final da restrição. O genótipo 712B apresentou maior regularidade ao longo 

do período, sendo o que apresentou os menores decréscimos nos níveis de clorofila com apena 5,67 (0, 

740 mg g
-1

 MF), já o genótipo 260B apresentou redução nos teores de clorofila de 18,08% ( 2,385 mg 

g
-1

 MF) ao final da suspensão da irrigação aos 25 dias de restrição hídrica (Figura 4). 

     

 
 

FIGURA4: Regressão polinomial do segundo grau nos desdobramento da interação do genótipo x 

período de avaliação (a cada 5 dias) das médias dos teores de clorofila a da folha +1 das plantas 

principais de quatro genótipos de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B), submetido a suspensão da 

irrigação aos 154 dias de transplantadas, sendo reidratadas quando as plantas apresentavam pelo 

menos a folha +1 ou +2 com  20% do limbo foliar verde durante  um período de 15 dias. 

 

  No entanto, o 712B e 260B não apresentaram diferença estatística entre o inicio e final da 

restrição, apresentando os maiores valores nos teores de clorofila a, já o genótipo 698B e 3B foi 

verificado acentuada redução (Tabela 8). 
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TABELA8: Média da clorofila a (Chl a) da folha +1 da planta principal, de quatro genótipos de cana-

de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio e no final da suspensão 

(momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 20% do limbo foliar 

verde) e após 15 dias de reidratação. 

Genótipos 
Chl a (mg g

-1
 MF) 

Início Final Reidratação 

698 B 11.468 Bc 8.603 Cb (15 dias de restrição hídrica) 16,191 Aa 

712 B 13.043 Bab 12.303Ba (25 dias de restrição hídrica) 16.758 Aa 

260B 13.184 Bab 10.80 Ba  (25 dias de restrição hídrica) 16.175 Aa 

3B 14.349 Aa 8.524  Bb (10 dias de restrição hídrica) 14.800 Aa 

CV 10.07 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as Médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

O resultado citado evidencia tendência inversamente proporcional a disponibilidade hídrica do 

solo e os teores de clorofila a, sendo que à medida que a plantas foram submetida a um ambiente de 

restrição hídrica os teores de clorofila reduziu nas folhas +1 de cana-de-açúcar, com exceção dos 

teores do 260B. 

 Essa redução está relacionada à degradação do pigmento fotossintetizante em virtude da 

redução da água na célula dos cloroplastos, onde a deficiência hídrica reduz a absorção de nutrientes 

em particular o nitrogênio e o magnésio. Já que o nitrogênio constitui um dos principais nutrientes da 

molécula clorofiliana (CARIN, 2009). Assim, quanto maior a quantidade de nitrogênio disponível nas 

plantas, maior será a concentração de clorofila e melhor a eficiência da atividade fotossintética, sendo 

que a baixa disponibilidade hídrica no solo, apresenta menores disponibilidades de nutrientes 

(OLIVEIRA, et al, 1996), sendo a degradação da clorofila uma das consequências do estresse hídrico 

que pode resultar na fotoinibição do processo fotossintético (LONG et al., 1994). No caso do genótipo 

260B fica evidente que as plantas apresentam um aparato fisiológico que contribuiu para uma maior 

adaptação ao déficit hídrico, onde este desempenho está inerente as características genéticas do 

genótipo.   

As reduções da clorofila a em virtude à restrição hídrica observada neste estudo podem ser 

reforçadas com resultados obtidos por Silva et al., (2007), Carlin (2009), Andrade (2010)  e por Santos 

(2011)  em estudos de tolerância de cana-de-açúcar submetidos à restrição hídrica. 

Ao iniciar a reidratação ficou evidente um acréscimo considerável para todos os genótipos, em 

que o 698B, 3B, 712B e 260B tiveram um aumento de aproximadamente 88,20 % (7, 588 mg g
-1

 MF), 

73,62 (6, 276 mg g
-1

 MF), 36, 21% (4, 455 mg g
-1

 MF) e 49,76% (5,375 mg g
-1

 MF), respectivamente 

(Figura 4), onde pode ser verificado na tabela 8 esse incremento ao comparar o período final e após 15 

dias de reidratação.  

 Quanto ao acréscimo da clorofila a, para todos os genótipos após a reidratação pode ser 

explicado devido à função da prolina em especial para os genótipos 698B e 3B que apresentou maiores 
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teores deste aminoácido.  A eficiência dos genótipos 698B e 3B em obterem uma recuperação positiva 

no aumento das concentrações de clorofilas possivelmente esta relacionada ao acumulo de prolina, já 

que estes dois genótipos foram os que apresentaram mais sensibilidade ao déficit hídrico, sendo 

necessário reidratá-las aos 15º e 20º dia de estresse e consequentemente apresentou maior teor de 

prolina.  

Ao ser degradado na mitocôndria a prolina pode atuar como reserva de carbono e nitrogênio, 

sendo o nitrogênio um macronutriente constituinte da estrutura da clorofila e o carbono usado como 

matéria prima para a síntese de fotoassimilados, contribuindo para no aumento dos teores desses 

pigmentos e provavelmente na eficiência do Fv/Fm. Corroborando com este resultado, Ahmad & 

Hellebust (1988), Silveira et al., (2002) e Kavi Kishor et al. ( 2005), em seus trabalhos afirmam que a 

polina pode ser uma fonte de carbono  e nitrogênio. 

Tratando-se da clorofila b os genótipos 698B, 712B, 260B e 3B uma demonstrou redução de 

58,80% (3, 988 mg g
-1

 MF) (1º a 20º dia de restrição hídrica), 7,63 % (0,425 mg g
-1

 MF), 25,87% 

(1,464 mg g
-1

 MF) e 52,46% (3,936 mg g
-1

 MF), quando observado a tendência entre o inicio e o final 

do estresse (1º a 20º, 25º, 25º e 15º dia de restrição hídrica), para cada genótipo, respectivamente 

(Figura 4). Sendo que ao observar a tabela 9 ficou evidente essa redução ao comparar o inicio e final 

da restrição, porém um resultado semelhante foi verificado para os genótipos 698B e 712B, não 

apresentando diferença estatística, destacando dos demais no momento final à restrição hídrica com os 

valores de 5,140 mg g
-1

 MF e 4,195 mg g
-1

 MF, respectivamente.  

     

 
FIGURA 5: Regressão polinomial nos desdobramento da interação do genótipo x período de 

avaliação (a cada 5 dias) das médias dos teores de clorofila b da folha +1 das plantas principais de 

quatro genótipos de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B), submetido a suspensão da irrigação aos 

154 dias de transplantadas, sendo reidratadas quando as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 

ou +2 com 20% do limbo foliar verde durante um período de 15 dias.  
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TABELA9: Média da clorofila b (Chl b) da folha +1 da planta principal, de quatro genótipos de cana-

de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio e no final da suspensão da 

irrigação (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 20% do limbo 

foliar verde) e após 15 dias de reidratação.  

Genótipos Chl b (mg g
-1

 MF) 

 

Início Final Reidratação 

698 B 6.782 Ba 2.794 Cb (15 dias de restrição hídrica) 7.659 Aa 

712 B 5.565 Ba 5.140 Ba (25 dias de restrição hídrica) 7.848 Aa 

260B 5.659 Aa 4.195 Aa (25 dias de restrição hídrica) 6.399 Aa 

3B 5.943 Aa 2.825 Bb (10 dias de restrição hídrica) 6.761 Aa 

C.V.(%) 23.39 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

Por esse pigmento apresentar a mesma configuração estrutural, em que a clorofila é formada 

basicamente por uma molécula de magnésio ligada a quatro moléculas de nitrogênio, à medida que 

ocorre uma redução na disponibilidade de água no solo o nitrogênio translocando para a formação de 

novas moléculas de clorofila nas folhas mais jovem, provocando a degradação desse pigmento nas 

folhas mais velhas, processo semelhante ao que ocorreu para a clorofila a. 

 Aos serem reidratadas as plantas apresentaram uma tendência crescente de 174,12 %; 52,68 

%; 52,53% e 139,32 % para os genótipos 698B, 712B, 260B e 3B, respectivamente (Figura 4).  Estes 

resultados podem ser evidenciados ao comparar os genótipos no final da restrição e no final da 

reidratação (Tabela 9), ou onde os genótipos apresentaram diferença estatística, exceto para o genótipo 

260B. Observa-se que esse pigmento acessório apresentou o mesmo aumento nos teores quando 

comparado com os teores de clorofila a, dessa forma, esse desempenho pode ser atribuído às funções 

pertinente da prolina. 

A regressão polinomial utilizada para analisar os teores de clorofila total (Figura 6) resultou 

em tendências semelhantes aos verificados na figura 4 e 5, estes resultados estão coerentes já que a 

clorofila total trata-se da soma da clorofila a e b. 
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FIGURA6: Regressão polinomial nos desdobramento da interação do genótipo x período de avaliação 

das médias dos teores de clorofila total da folha +1 das plantas principais de quatro genótipos de cana-

de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B), submetidos à suspensão da irrigação aos 154 dias de 

transplantadas, sendo reidratadas quando as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 

20% do limbo foliar verde. 

 

 Já analisando a tabela 10, os genótipos 698B e 712B não diferenciaram estatisticamente em 

clorofila total quando submetidos à suspensão da irrigação, o que não foi observado para os 

tratamentos 260B e 3B apresentando diferença, resultando em redução da clorofila total do inicio até o 

momento do fim do estresse hídrico. No entanto, quando comparado o inicio do estresse e a fase de 

reidratação esses mesmos genótipos não demonstraram diferença estatística em nível de 5 % de 

probabilidade. Comparando os genótipos em cada fase de avaliação apenas na fase de reidratação 

houve diferença estatística entre os genótipos em que o genótipo 3B apresentou o menor valor (17.560 

mg g
-1

 MF).  Sendo que clorofila total é resultado da soma da clorofila a e b, possivelmente a 

explicação para esses resultados estão diretamente relacionado ao observado para estes dois pigmentos 

tanto no período de restrição hídrica quanto após a reidratação.  

Tabela10: Média da clorofila total (Chl T) da folha +1 da planta principal, de quatro genótipos de 

cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio da suspensão da 

irrigação, no final da suspensão (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou 

+2 com 20% do limbo foliar verde) e após 15 dias de reidratação. 

Genótipos Chl T (mg g
-1

 MF) 

 
Início Final Reidratação 

698 B 16.542 Ba 12.302 Ba (15 dias de restrição hídrica) 23.448 Aab 

712 B 17.361 Ba 16.606 Ba (25 dias de restrição hídrica) 24.204 Aa 

260B 20.551 Aa 16.459 Ba (25 dias de restrição hídrica) 22.173 Aab 

3B 19.890 Aa 10.707 Ba (10 dias de restrição hídrica) 17.560 Ab 

C.V.(%) 17.46 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Assim o desempenho dos teores da clorofila nas folhas das plantas está diretamente 

relacionado com a disponibilidade hídrico podendo ser usado como parâmetro como indicador 

fisiológico para a determinação de plantas tolerante à restrição hídrica.  

 

3.2. Fluorescência da Clorofila a  

A fotossíntese trata-se de um processo biológico realizado pelas plantas com função de 

absorver energia luminosa e transformar em energia química. No instante que a luz solar incide nas 

folhas das plantas, essa energia luminosa é absorvida pelas moléculas de clorofila, onde pode ser 

utilizado no processo fotossintético, dissipada na forma de calor ou ainda ser reemitida como 

fluorescência ocorrendo esses processos durante a translocação de elétrons até o fotossistema II. Dessa 

forma, a determinação da eficiência quântica máxima do fotossistema II (Fv/Fm), pode demonstrar o 

desempenho da absorção de elétrons no centro de reação pelas plantas.  

A tendência da eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II (Fv/Fm) presente na Figura 

7, evidencia desempenho diferente para os genótipos estudados, analisadas pela regressão polinomial 

do 4º grau. Os genótipos 698B e 3B apresentaram tendências semelhantes de eficiência fotoquímica 

máxima do fotossistema II (Fv/Fm) durante o período de restrição hídrica e reidratação. Sendo que o 

698B verificou-se uma tendência decrescente passando 10,07% (0,073) e o 3B 5,29 (0,40) até o 20º e 

15º dia da suspensão à restrição hídrica, respectivamente. Pode verificar também que no 15º dia, 

período em que o 1º genótipo saiu à restrição hídrica os demais genótipos 3B; 712B; 260B 

apresentaram valores de Fv/Fm superiores, 0,70; 0,73 e o 0,74 respectivamente. Assim, maior dano 

fotoquímico para o 698B neste período. Observou-se também que estes genótipos apresentaram a 

mesma tendência com os menores valores quando comparado aos teores de clorofila a (Figura 4). Pois 

a redução nos teores de clorofila a e b nas folhas das plantas observada na tabela 8 e 9 possivelmente 

provocou a redução na absorção de energia luminosa pelo complexo antena que consequentemente 

resultou em menor transporte de elétrons ao centro de reação do fotossistema II reduzindo a eficiência 

fotoquímica máxima do fotossistema II 

Até o 10º dia de suspensão da irrigação o genótipo 712B não foi afetado pelà restrição hídrica, 

após esse período o mesmo apresentou redução até o 25º dia, tendência essa diferente da observada 

nos teores de clorofila a, (Figura 4) onde apresentou maior constância. Possivelmente os teores de 

clorofila a deste genótipo tenham influenciado de forma positiva na absorção de elétrons resultando no 

acumulo deste, no entanto, a saturação de elétrons no fotossistema II associado à restrição hídrica 

causou uma fotoinibição no processo fotossintético ocorrendo maior dissipação de elétrons  na forma 

de calor ou fluorescência, que seria utilizado para a redução da Quinona A e consequentemente 

tendências diferentes entre o Fv/Fm e clorofila a.  
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Resultados semelhantes foram encontrado por Gonçalves et al. (2007), estudando a 

performance  fisiologia  do mogno e da copaíba, onde verificou-se que as plantas submetida a alta 

intensidade luminosa apresentaram redução na eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II 

provocado pelo excesso de energia capitado pelos pigmentos fotossintéticos  assim como neste 

trabalho. 

Como Hermans et al., (2003), afirma que essa energia dissipada não pode ser armazenada, 

sendo perdida totalmente em forma de calor quando submetido à restrição hídrica apresentando queda 

em Fv/Fm. O resultado obtido reflete na redução na disponibilidade de elétrons que seria utilizada na 

redução da quinona A e da plastoquinona (FORCE et al., 2003), energia usada na síntese de energia 

química  na forma de ATP e NADPH. 

    

 
FIGURA7: Regressão polinomial nos desdobramento da interação do genótipo x período de avaliação 

das médias da eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II (Fv/Fm)  da folha +1 das plantas 

principais de quatro genótipos de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B), submetidos à suspensão 

da irrigação  aos 154 dias de transplantadas, sendo reidratadas  quando apresentavam pelo menos a 

folha +1 ou +2 com 20% do limbo foliar verde. 

 

De acordo com os resultados obtidos, a redução da disponibilidade hídrica no solo induz a 

redução na eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II (Fv/Fm). Esta redução reflete em um 

dano fotoinibitório no centro de reação resultado do aumento da taxa de peroxidação lipídica 

influenciando o fluxo de elétrons no processo fotossintético. Este efeito negativo consequentemente 

diminui a absorção de elétrons pela quinona A
-
 que é usado na síntese de ATP e NADPH, energia 

necessária para todas as atividades vitais das plantas. Com a redução da atividade fotossintética a 

assimilação de dióxido de carbono, matéria prima usada na produção de compostos orgânicos, é 

reduzida, afetando o desenvolvimento das plantas.  Esta afirmação pode ser observada por Molinari et 

al., (2007) quando em seu trabalho com cana observou a redução do Fv/Fm  a partir do sexto dia de 

submissão das plantas ao estresse. 
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  O genótipo 260B também apresentou tendência de incremento partindo de 0,68 a 0,75. No 

inicio à restrição hídrica este genótipo apresentou Fv/Fm relativamente baixo quando comparado com 

os demais genótipos, provavelmente esses valores foram influenciados pelo ataque de ferrugem. A 

incidência de patógenos nas plantas podem causar fotoinibição no processo fotossintético (TAIZ & 

ZEIGER, 2009). 

  Ao serem reidratados todos os genótipos apresentaram tendências crescentes, obtendo ao 

final das avaliações valores maiores do que no inicio à restrição hídrica, sendo o 698B apresentou 

maior valor 14, 87 % (0,097), 712B de 8,97% (0,06), 260B de 1% (0,007) e 3B de 9,31(0,065). 

Provavelmente esse incremento esteja relacionado aos valores de clorofila. Na reidratação o 

incremento de Fv/Fm em todos os genótipos possivelmente pode esta relacionado a indução da 

expressão gênica de cada genótipo durante à restrição hídrica. Sendo que a histidina quinase 

transmembrana atua no papel de um sensor, detectando mudanças no potencial osmótico dentro da 

célula e disparando a indução de genes relacionados à restrição hídrica, sendo que em cana-de-açúcar, 

sob condições de restrição hídrica, a síntese de HSP, peroxidases e proteínas envolvidas no transporte 

de água e processos de proteólise tem sido observada. Onde a prospecção de genes específicos ligados 

à resistência à seca tem surtido bons resultados. Como por exemplo, a indução do gene P5CS 

responsável pela síntese de prolina.  Verificando  que á medida que acorrer uma desidratação células 

os genes que codificam enzimas reguladoras da biossíntese de aminoácidos como a prolina, citada 

acima, poliaminas e glicinobetaína, manitol, trealose, galactinol e rafinose) e proteínas específicas 

como HSP e LEA são induzidas. Com a variedade RB 72910 mostra que à restrição hídrica obteve 

expressão gênica diferente entre os 11 genes estudados, gêneses estes atuando nas funções de proteção 

vegetal contra estresses causados por fatores bióticos e abióticos ANDRADE, (2010). No caso da 

prolina ao ser degradado atua como reserva de nitrogênio. Podendo ser observado no trabalho de 

Silveira et al., (2002) e Kavi kishor et al. (2005). 

Resultados obtidos neste trabalho com relação à redução dos teores de prolina estão de acordo 

com os observados por Gonçalves, (2008); Gonçalves et al. (2009), onde as variedades de cana-de-

açúcar resultaram em uma redução na eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II quando 

submetida à restrição hídrica, sendo que a variedade RB92579 demonstrou maior tolerância quando 

comparado com as SP79-1011,RB72454 E RB98710. Trabalhos semelhantes podem ser observados 

também por Andrade (2010) e Santos (2011).  

A eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II é uma variável fisiológica que pode ser 

afetada negativamente quando as plantas são submetidas à restrição hídrica, no entanto, esse efeito 

pode ser diferente devido às características genética pertinente a cada variedade. 
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3.3. Teores de Prolina 

 

A prolina é um aminoácido osmorregulador sendo produzido e acumulado no vacúolo ou no 

citosol, com função de manter o equilíbrio hídrico e preservar a integridade celular permitindo à 

continuidade das atividades vitais das plantas, sendo uma das estratégias adaptativas vegetais aos 

múltiplos efeitos causados pelos estresses, podendo ser considerado um marcador bioquímico-

fisiológico de tolerância à restrição hídrica.  

De acordo com a tabela 11 verificou-se que as Médias dos teores de prolina durante os 

períodos de avaliações, teve um aumento considerável no momento final à restrição hídrica e 

iMédiatamente antes do período da reidratação (0,514; 1,188; 341 e 0,482 μmoles g
-1

 MF para os 

genótipos 698B, 712B, 260B e 3B, respectivamente). Quinze dias após a reidratação dos genótipos 

apresentaram decréscimo nos teores de prolina. 

 

Tabela 11: Média dos teores de prolina da folha +1 da planta principal, de quatro genótipos de cana-

de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio da suspensão da irrigação, 

no final da suspensão (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 e +2 com 

20% do limbo foliar verde) e após 15 dias de reidratação.  

Genótipos 
Teores de prolina (μmoles g

-1
 MF) 

Início Final Reidratação 

689 B 0.125 Ba 0.514 Aa (15 dias de restrição hídrica) 0.147 Ba 

712 B 0.137 Ba 0.188 Ac (25 dias de restrição hídrica) 0.145 Ba 

260B 0.102 Ba 0.341 Ab (25 dias de restrição hídrica) 0.140 Ba 

3B 0.119 Ba 0.482 Aa (10 dias de restrição hídrica) 0.134 Ba 

C.V.(%) 10.91 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatística mente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

O incremento da prolina foi devido à restrição hídrica que ocasionou aumento de radicais 

livres desestabilizando as proteínas e degradando as membranas. Com isso reduzindo o turgor e 

integridade das células necessárias para as atividades vitais do crescimento e desenvolvimento vegetal, 

assim, esse aminoácido é sintetizando como mecanismo adaptativo de defesa a esses produtos danosos 

a planta.  

Em condições de estresse, o metabolismo de aminoácidos é amplamente alterado, sendo a 

síntese de proteínas diminuída e a proteólise aumentada (SODEK, 2004). Como uma consequência 

disto, ocorre à indução da biossíntese de prolina promovida pelo incremento de metabólicos como 

poliaminas, amônia, arginina, ornitina, glutamina, glutamato (SILVEIRA et al., 2002). 

O aumento de prolina em momento de restrição hídrica em cana-de-açúcar também foi 

verificado por Bidóia et al. (2006); Queiroz  et al. (2008); Guimaraes et al. (2008); Carlin & Santos, 
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(2009); Cha-um & Kirdamenee, (2009); Efeoglu et al. (2009)  e  Santos (2011). Essa redução pode ser 

verificada também em duas cultivares de guandu (MARIN, 2006). 

Já o decréscimo nos teores de prolina durante a reidratação esta relacionada à menor síntese e 

pela degradação da mesma na mitocôndria levando a liberação de moléculas de carbono e nitrogênio 

que será usada no desenvolvimento das plantas.  Verificou-se ainda uma estreita relação entre os 

teores de prolina e os teores de pigmentos fotossintetizantes no período da reidratação (Tabela 8, 9 e 

10), onde o decréscimo de prolina levou o acréscimo de pigmento, pois de acordo com Silveira et al., 

(2002) e Kavi Kishor et al. (2005), após  a degradação da prolina ocorre a disponibilidade de 

nitrogênio que é um macronutriente estrutural que faz parte da molécula de porfirina da clorofila. Da 

mesma forma, pode-se observar que com o decréscimo dos teores de prolina ocorreu o incremento de 

Fv/Fm (Figura 7), haja visto a relação direta de Fv/Fm e pigmento durante a reidratação. Resultado 

semelhante ao presente trabalho foi verificado também na cultura de milho, onde após ocorrer a 

reidratação das plantas, verificou-se redução nos teores deste aminoácido (EFEOGLU et al., 2009). 

Assim, os teores de prolina pode ser utilizado, como indicativo da eficiência das plantas  a diversos 

estresse. 

 

3.4. Transpiração 

 

As trocas gasosas estão diretamente relacionadas com a otimização da abertura estomática que 

poderá trazer contribuições para a assimilação fotossintética de CO2 com possibilidades de aumento de 

produtividade. A transpiração trata-se de um importante processo para a realização das atividades 

metabólicas, caracterizado pelo movimento da água que ocorre em função das diferenças de seu 

potencial total da pressão osmóticas, movendo-se do ponto de maior para os de menor potencial. Além 

de contribuir na absorção de CO2, esse processo atua de forma direta na absorção de solutos ricos em 

nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, como também para o controle térmico das 

células evitando quaisquer danos no aparato fisiológico das plantas. 

Ao ser submetido à restrição hídrica todos os genótipos apresentaram após o 5º dia um uma 

tendência decrescente à medida que se prolongava a suspensão da irrigação, sendo no período mais 

critico de 10º, 15º, 25º dia de restrição hídrica para o 3B, 698B, 712B e 260B, respectivamente, os 

genótipos apresentaram os menores valores de transpiração.  

Assim, com a maior restrição hídrica verificou-se a menor transpiração para todos os 

genótipos. Essa redução de transpiração foi em virtude do mecanismo de defesa das plantas ao excesso 

de perda de água. Após o inicio da reidratação verificou-se o aumento da transpiração em função da 

maior disponibilidade hídrica no solo. 
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Ainda durante a restrição pode-se verificar que com a redução da transpiração promovido pelo 

fechamento estomático (mecanismo de defesa) ocasiona menores valores de Fv/Fm e teores de 

clorofila, provocado pelos efeitos danosos deletérios dos radicais livres acúmulo,  induzido pelà 

restrição hídrica. Da mesma foram pôde-se observar que durante a reidratação o aumento da 

transpiração consequentemente aumentou os valores de Fv/Fm em função de maior disponibilidade 

hídrica, contribuindo para o melhor funcionamento adequado do sistema fotossintético.  

Dessa forma, o que se pode observar neste trabalho, quando as plantas foram submetidas à 

suspensão da irrigação, observou-se uma redução na transpiração. Assim, está redução na transpiração 

pode comprometer a absorção de nutrientes do solo como também a absorção de dióxido de carbono 

elementos necessário para o desenvolvimento das plantas.  

Sendo que o aumento da resistência estomática implica na concentração de CO2 intracelular, e 

possivelmente, influenciando negativamente na atividade fotossintética das plantas, no crescimento e 

na disponibilidade de fotoassimilados (ARAUJO DINIZ et al 2010).  Esta redução esta coerente 

quando observado os resultados do potencial hídrico da folha +1 (Tabela 12), sendo que no momento 

de maior déficit hídrico as plantas apresentaram o menor potencial hídrico, onde o genótipo 698B 

apresentou menor valor coincidindo com o resultado obtido nos valores da transpiração. Porém ao 

serem reidratados os genótipos apresentaram uma tendência crescente para todos os genótipos (Figura 

8). Possivelmente este resultado está relacionado com o restabelecimento da disponibilidade hídrica à 

pressão osmótica da risosfera em relação à planta aumentado a abertura dos estômatos. Esta hipótese 

está coerente quando comparado com o potencial hídrico das plantas (Tabela 13), onde na reidratação 

houve um aumento nos valores dessa variável. 

 
FIGURA8: Regressão polinomial nos desdobramento da interação do genótipo x período de avaliação 

(a cada 5 dias) das médias da transpiração da folha +1 da planta principal de quatro genótipos de cana-

de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B), submetido a suspensão da irrigação  aos 154 dias de 

transplantadas, sendo reidratadas quando as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 

20% do limbo foliar verde durante um período de 15 dias.  
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Ao analisar os dados da tabela 12 a transpiração dos genótipos na fase inicial da suspensão da 

irrigação os mesmos não apresentaram diferença estatística entre si a 5% de probabilidade variando de 

8,209 mmol H2O m
-2

 s
-1

 para o genótipo 698B e 10,620 mmol H2O m
-2

 s
-1 

para o genótipo 3B. Na fase 

final da suspensão da irrigação, momento mais crítico de restrição hídrica, o genótipo 698B apresentou 

o maior decréscimo nos valores (3,654 mmol H2O m
-2

 s
-1

) de transpiração apresentando diferença 

significativa, já para os demais genótipos não apresentaram diferença estatística. Após 15 dias da 

reidratação, os genótipos não demonstraram diferença estatística entre si.    

 Ao verificar as médias da transpiração de forma isolada durante os três períodos de avaliação 

(Tabela 12), os genótipos apresentaram diferença estatística a 5% de probabilidade. Ao comparar os 

genótipos entre o inicio da suspensão irrigação e final, todos os genótipos apresentaram decréscimo 

nos valores de transpiração, no entanto apenas os genótipos 698B e 3B apresentaram diferença 

estatística com redução de 8,209 mmol H2O m
-2

 s
-1

 a 3,654 mmol H2O m
-2

 s
-1

  e 10,620 mmol H2O m
-2

 

s
-1

 a 8,240 mmol H2O m
-2

 s
-1

. Após a reidratação todos os genótipos apresentaram diferença 

significativa com relação aos outros períodos de avaliação obtendo um aumento na transpiração, 

destacando-se o genótipo 698B com recuperação de 204% quando comparado com o período final de 

restrição hídrica.  

Estes resultados apenas reforçam os observados na figura 8, onde pode evidenciar ainda que o 

genótipo 698B apresentou maior adaptação quando relacionado à recuperação, que provavelmente este 

resultado esta relacionado com a função da prolina, em que pode observar que o mesmo apresentou 

maiores teores desse aminoácido, possibilitando um maior ajuste osmótico. Além dessa observação é 

possível verificar as diferenças de desempenho nos valores da transpiração inerente a cada genótipo, 

onde os 712B e 260B não apresentaram diferença estatística entre o inicio e o final do estresse, 

podendo ser uma estratégia de adaptação a condições de restrição hídrica.    

 

TABELA12: Média da transpiração da folha +1 da planta principal, de quatro genótipos de cana-de-

açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio da suspensão da irrigação, no 

final da suspensão (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 20% 

do limbo foliar verde) e após 15 dias de reidratação.  

Genótipos 
Transpiração (mmol H2O m

-2
 s

-1
) 

Início Final Reidratação 

698 B 8.209  Ba 3.654  Cb (15 dias de restrição hídrica) 11.130 Aa 

712 B 8.712  Ba 6,650  Ba (25 dias de restrição hídrica) 13.011 Aa 

260B 9.358  Ba 8,020  Ba (25 dias de restrição hídrica) 13.437 Aa 

3B 10.620 Ba   8.240  Ca (10 dias de restrição hídrica) 13.441 Aa 

C.V.(%) 12.58 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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3.5. Potencial Hídrico 

 

De acordo com a tabela 13 pôde-se observar que com o aumento á restrição hídrica (período 

final do estresse) todos os genótipos apresentaram menores valores, não sendo diferente 

estatisticamente apenas para o genótipo 260B, ou seja, com a restrição hídrica os genótipos 

apresentam tendência de decréscimo para os valores de potencial hídrico.  

Quinze dias após o inicio da reidratação, todos os genótipos apresentaram valores de potencial 

hídrico maiores valores que no inicio. 

Observou-se também que o genótipo 3B no inicio à restrição hídrica apresentou potencial 

hídrico mais negativo, provavelmente esse valor seja em função do maior desenvolvimento vegetativo 

e com isso maior demanda hídrica. 

No final à restrição hídrica observou-se também que o genótipo 698B apresentou potencial 

hídrico mais negativo, seguido pelo 3B e por ultimo o 712B e 260B, não sendo diferentes 

estatisticamente, provavelmente os valores mais negativos para o 698B e 3B seja em função maior 

desenvolvimento vegetativo demandando maior consumo de água. 

Após a reidratação os genótipos não apresentaram diferença entre eles, contudo, verificou-se 

que o genótipo 698B apresentou uma recuperação de 24%, 3B 36%,712B 35% e o 260B 43% no 

potencial hídrico, ao compara com os valores do final da restrição, indicando que à medida que 

aumenta a disponibilidade hídrica no solo menor será resistência potencial e consequentemente maior 

abertura estomática.  

 

 

 

TABELA 13: Média do potencial hídrico da folha +1 da planta principal, de quatro genótipos de 

cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio da suspensão da 

irrigação, no final da suspensão (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou 

+2 com 80% do limbo foliar verde) e após 15 dias de reidratação.  

Genótipos 
Potencial Hídrico (MPa) 

Início Final Reidratação 

689 B -1,4 Bb -2,5 Aa (15 dias de restrição hídrica) -0,6 Ca 

712 B -1,4 Bb -1,7 Ac (25 dias de restrição hídrica) -0,6 Ca 

260 B -1,5 Ab  -1,6 Ac (25 dias de restrição hídrica) -0,7 Ba 

3 B -1,8 Ba -2,2 Ab (10 dias de restrição hídrica) -0,8 Ca 

C.V.(%) 22.05 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Como um bom indicador do status de água na planta, pode ser citado o potencial de água na 

folha, sendo o seu monitoramento importante nas decisões sobre irrigação, onde diversos estudos 

objetivam relacionar o potencial de água na folha com os processos fisiológicos (VIEIRA JÚNIOR et 
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al., 2007). Assim, o estudo da tolerância de variedade de cana-de-açúcar à restrição hídrica, torna-se 

necessário o uso do potencial hídrico, contribuído para uma maior veracidade nas conclusões. 

 

3.6. Avaliações Biométricas 

 

De acordo com a tabela 14 e 15 pode-se verificar que durante à restrição hídrica os genótipos 

praticamente pararam seu desenvolvimento, armazenando energia para sua sobrevivência. Após a 

reidratação os genótipos retomaram o desenvolvimento estagnado durante a restrição hídrica. 

Pode-se verificar também diferença de altura entre os genótipos, onde no inicio o 3B 

apresentaram maior desenvolvimento com 68,125 cm, enquanto que os demais genótipos não 

apresentaram diferença estatística. Após o período de restrição hídrica o genótipo 3B apresentou 

crescimento de 2,6 cm, o genótipo 260B de 2,0 cm, 260B 3,0 cm e o 698B 10,0 cm, indicando a 

menor suscetibilidade de 698B à restrição hídrica enquanto que o 3B apresentou a maior, em termo de 

desenvolvimento vegetativo.  

Com a reidratação verificou que o genótipo 712B apresentou menor desenvolvimento com 4,0 

cm. Indicando que ao ser submetido à restrição hídrica causou sérios danos ao metabolismo. Ao 

contratio do que aconteceu com o genótipo 3B que apresentou o menor desenvolvimento durante à 

restrição hídrica e após a reidratação apresentou o maior desenvolvimento com 18, 0 cm, sendo muito 

semelhante ao genótipo 260B com 17,0 cm, Já o genótipo 698B que apresentou o maior 

desenvolvimento durante à restrição hídrica, apresentou a terceira recuperação após a reidratação com 

12,0 cm. Assim, pode-se verificar de alguma forma o genótipo 260B conseguiu manter-se 

praticamente sem crescimento durante 25 dias de restrição hídrica, alterando seu metabolismo deforma 

que após a reidratação direcionou seu potencial para o desenvolvimento. 

Assim como a altura, o numero de folhas apresentou tendência semelhante para o genótipo 

260B, com menor perda de folhas durante 25 dias de restrição hídrica e com maior incremento após a 

reidratação, assim como o genótipo 712B que apresentou maior redução em numero de folhas durante 

à restrição hídrica e um dos maiores incrementos após a reidratação. 
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TABELA14: Média da altura do colmo da planta principal, de quatro genótipos de cana-de-açúcar 

(698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio da suspensão da irrigação, no final da 

suspensão (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 80% do limbo 

foliar verde) e após 15 dias de reidratação.  

Genótipos 
Altura (cm) 

Início Final Reidratarão 

689 B 40.500 Ab 51.866 ABb (15 dias de restrição hídrica) 62.833 Ab 

712 B 39.312 Ab 42.012 Abc (25 dias de restrição hídrica) 46.000 Ab 

260B 27.500 Bb 30.500 Abc (25 dias de restrição hídrica) 47.000 Ab 

3B 68.125 Ba 70.850 Ba  (10 dias de restrição hídrica) 89.500 Aa 

C.V.(%) 18.69 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

TABELA 15: Média do número de folha da planta principal, de quatro genótipos de cana-de-açúcar 

(698B, 712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio da suspensão da irrigação, no final da 

suspensão (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 80% do limbo 

foliar verde) e após 15 dias de reidratação.  

Genótipos 
Número de folha 

Início Final Reidratarão 

689 B 6.333 Aa 2.000 Ca (15 dias de restrição hídrica) 3.750 Bbc 

712 B 4.000 Ab 2.500 Ba (25 dias de restrição hídrica) 4.750 Aab 

260B 5.500 Aa 2.000 Ba (25 dias de restrição hídrica) 5.125 Aa 

3B 6.750 Aa 2.000 Ca (10 dias de restrição hídrica) 3.250 Bc 

C.V.(%) 17.62 
Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

À restrição hídrica induziu uma tendência decrescente na área foliar dos genótipos (Figura 9), 

semelhante ao observado para os números de folhas. Sendo que comparado o período inicial e final à 

restrição hídrica, o genótipo 260B não apresentou diferença estatística, embora tenha tido redução nas 

médias da área foliar (Tabela 16). Este resultado está relacionado diretamente à degradação da 

clorofila provocando a senescência das folhas em virtude à restrição hídrica, causando uma menor 

absorção de nutrientes em particular o nitrogênio, macronutriente estrutural da clorofila, que por 

possuir uma grande mobilidade este é translocado para as folhas mais jovens como mecanismo de 

defesa das plantas à restrição hídrica.  
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FIGURA9: Regressão polinomial nos desdobramento da interação do genótipo x período de avaliação 

(a cada 5 dias) da área foliar da planta principal de quatro genótipos de cana-de-açúcar (698B, 712B, 

260B e 3B), submetido a suspensão da irrigação  aos 154 dias de transplantadas, sendo reidratadas  

quando as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com  80%  do limbo foliar verde durante  

um período de 15 dias. São Cristóvão (SE), 2011. 

 

TABELA16: Média da área foliar da planta principal, de quatro genótipos de cana-de-açúcar (698B, 

712B, 260B e 3B) e três períodos de avaliação, no inicio da suspensão da irrigação, no final da 

suspensão (momento em que as plantas apresentavam pelo menos a folha +1 ou +2 com 80% do limbo 

foliar verde) e após 15 dias de reidratação. 

Genótipos 
Área Foliar (cm

2
) 

Início Final Reidratação 

689 B 1476.986 Aa 534.612 Ba (15 dias de restrição hídrica) 750.633  Bb 

712 B 1114.785 Ab 242.415 Bb (25 dias de restrição hídrica) 337.817  Bc 

260B 513.336  Ac 342.747 Aab (25 dias de restrição hídrica) 534.676  Ab 

3B 1341.002 Aab 435.680 Bab (10 dias de restrição hídrica) 1349.940 Aa 

C.V.(%) 19.57 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Contribuindo com essa afirmação resultados semelhantes pode ser verificado em trabalhos de 

Malavolta (2006), Larcher (2004), Taiz & Zeiger, (2009). A redução da senescencia em cana-deaçúcar 

está pode ser verificada nos trabalhos de Smit& Singels, (2006), Carlin & Santos (2009), Oliveira et 

al., (2004), Inman-Bamber (2004) e Andrade (2010). 

Já a regularidade observada no genótipo 260B, está relacionado à sua habilidade adaptativa em 

condições de restrição hídrica, verificado nos teores de clorofila e na eficiência do Fv/Fm, também por 

apresentar menor desenvolvimento quando comparado aos demais genótipos, que por conseguinte 

tendo maior eficiência no consumo de água.  

Ao serem reidratados os genótipos apresentaram uma tendência crescente verificada para as 

demais variáveis analisada neste estudo (Figura 9). Visto que o genótipo 3B apresentou a maior área 
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foliar após este período (13949,949) cm (Tabela 16), contudo o 260B não apresentou diferença 

estatística nestes períodos de avaliações. 

A área foliar é parâmetro estrutura morfológica de extrema importância para o 

desenvolvimento e crescimento das planas, pois quanto maior a área foliar maior será a absorção de 

energia e dióxido de carbono, contudo em condições de restrição hídrica pode ocorrer a redução 

comprometendo as atividades fisiológicas. Dessa forma, esse parâmetro pode ser usado como 

indicador para observação de genótipos promissores e resistentes à restrição hídrica. 

 A massa fresca da parte aérea (MFPA) (Tabela 17) verificou que os genótipos 698B e 3B 

obtiveram os maiores valores não apresentando significância com 305.750g e 208.532 a, 

respectivamente, já em MSPA os mesmo genótipos apresentaram os maiores valores com 59.867 g 

para o 3B e 42.050g para o 698B, enquanto, que os demais genótipos obtiveram valores 

intermediários. O resultado esta de acordo com os resultados obtidos nos valores de altura e área foliar 

(Tabela 14 e 16), sendo que os mesmos genótipos apresentaram as maiores Médias refletindo em 

maior MFPA e PSPA. 

Além dessa afirmação, esse resultado possivelmente esta relacionado com os maiores 

crescimentos das plantas que requer maior demanda de água para esses genótipos, que, por 

conseguinte, resultará em um maior dano no processo fisiológico quando são submetidos à restrição 

hídrica, onde pode ser observado na figura 4 e 7 com uma decréscimo na tendência de clorofila a, e no 

Fv/Fm, sendo necessário a reidratação dos genótipos 3B e 698B ao10º e 15º dia de suspensão da 

irrigação, respectivamente. Ao analisar a MFSR os genótipos que obteve as maiores médias foram o 

698B (100.900g) e 3B (65.267g), respectivamente. Possivelmente esse resultado esta relacionado ao 

maior desenvolvimento do sistema radicular para o primeiro genótipo, sendo uma forma adaptativa 

das plantas com o objetivo de maior absorção de água quando a mesma foi submetida à restrição 

hídrica. Estudo relacionado a essa afirmação foi observado por Bartels & Sunkar, (2005) que verificou 

o crescimento das raizes como mecanismo adapitativo para faciliatar a absorção de água a partir de 

camadas mais profundas do solo. Também pode deduzir que o desenvolvimento do sistema radicular 

esta diretamete relacionada com o cresciemento da parte aéria das plantas, ja que a demanda por agua 

e nutrintentes induz o desenvolvimento das raizes. Consequentimente o genotipo 3B obteve a maior 

média de MSSR o 3B (27.000g), seguido do 698B embora não tenha apresentado diferença estatística 

do 712B e 260B. 
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TABELA17: Média da massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), 

massa fresca sistema radicular (MFPA), massa seca sistema radicular (MSPA), de quatro genótipos de 

cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) submetido à restrição hídrica e reidratação. São Cristóvão 

(SE), 2011. 

Genótipos 
Variáveis   

MFPA (g) MSPA(g) MFRS(g) MSSR(g) 

698 B 305.750 a 42.050 b    100.900 a  18.800 b    

712 B 116.200 b        31.987 c        44.075   c     16.100 b   

260B 145.700 b  29.000 c       44.617   c       15.862 b  

3B 208.532ab 59.867 a 65.267   b  27.000 a 

C.V. (%) 17.09 11.14 11.96 18.10 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha e as médias com mesmas letras minúsculas na coluna não 

difere estatisticamente a 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 

 À restrição hídrica provocou decréscimo os parâmetros fisiológicos para todos os genótipos 

avaliados; 

 Após 15 dias de reidratação os genótipos apresentaram uma recuperação considerável, 

aumentando os valores das variáveis analisadas; 

 Os genótipos 712B e 260B apresentaram maiores tolerâncias à restrição hídrica sendo 

reidratadas após 25 dias de restrição, enquanto, o 3B foi reidratado aos 10 dias de restrição, 

seguido do genótipo 698B reidratado aos 15 dias de restrição hídrica; 

 À restrição hídrica induziu o acumulo de prolina em todos os genótipos de cana-de-açúcar, no 

entanto, após 15 dias de reidratação os teores foram reduzidos em todos os genótipos não 

apresentando diferença entre si. Sendo que os genótipos 698B e 3B foram os que obtiverem os 

maiores acúmulos destes aminoácidos, em quanto o 712B e 260B foram os que obtiveram os 

menores acumulo durante o final à restrição hídrica. 

 O genótipo 260B apresentou maior tolerância à restrição hídrica apresentando maiores 

uniformidades para as variáveis analisadas durante o período de restrição hídrica e reidratação; 

 O genótipo 698B foi mais susceptível à restrição hídrica por apresentar valores inferiores aos 

demais genótipos para os teores de clorofila a e Fv/Fm, transpiração, já para os teores de 

prolina e potencial hídrico as maiores Médias. 
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TABELA18: Quadrado médio da análise variância e teste de Tukey para as variáveis temperatura foliar (TFOL), temperatura do ar (TAR),  transpiração (E), 

Umidade relativa (U.R) eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II(Fv/Fm), fluorescência inicial (F0), Fluorescência variável (Fv), fluorescência 

máxima (Fm) de quatro genótipo de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B)  em condições de capacidade de campo. 

QUADRO DE MÉDIA 

 

G.L TFOL TAR E U.R. Fv/Fm F0 Fv Fm 

AVALIAÇÃO 3 0,387964 ns       0,001031 ns 1,940356 ns 12,360231ns 0,012300 **      8535,431656** 1105,497189 ns 44533,880164 ** 

GENOTIPO                 2 0,477758 ns       0,000775 ns  1,358233 ns 4,869733 ns 0,001158 ns      347,536758 ns 2702,704233 ns 1700,431008 ns 

Erro 6 0,197414 0,001797 1,574389 5,673756 0,000825 413,300214 2.212,560222 5.173,402631 

C.V. (%)   1.37 0.13 12.49 5.27 3.93 4.34 3.77 4.20 
ns 

não significativo a (P > 0,05); *significativo  a (P < 0,05);  **significativo a  (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação. 

 

 

 

 

TABELA19: Quadrado médio da análise variância e teste de Tukey  para as variáveis clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b), clorofila total (Chl t), altura do 

colmo principal (ALT), número de folha (NF), área foliar (AF), diâmetro (DIÂM), teores de prolina (Pro), potencial hídrico (PH)  de quatro genótipo de cana-

de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B)  em condições de capacidade de campo. 

QUADRO DE MÉDIA 

 

G.L Chl a Chl b Chl T ALT NF AF DIÂM Pro PH 

AVALIAÇÃO 3 5432,942 ** 2299,675 * 

15,43807

5 

968,375*

* 

14,187500*

* 

416369,419275*

* 0,065ns 

0,000178*

*      

22,62619*

* 

GENOTIPO                 2 1892,308 ns 0,431575 ns 6,319308 0,8125 ns 1,020833* 20689,945633ns 

0,030625n

s 0,000013*       3,040856* 

Erro 6 0,474942 0,36401 1,343042 1,69 0,1875 28.501 0,057292 0,000013 1,00069 

C.V. (%)   5.44 8.70 5.50 3.15 9.82 15.33 8.11 2.81 6.80 
ns 

não significativo a (P > 0,05); *significativo  a (P < 0,05);  **significativo a  (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação. 
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TABELA20: Quadrado médio da análise variância e teste de Tukey para as variáveis (ѱ0), transpiração (E), temperatura foliar (TF), de quatro genótipo de 

cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B) analisada na folha +1,  no inicio da suspensão da irrigação, no final da suspensão (no momento em que as plantas 

apresentavas pelo menos a folha +1 e +2 com 20%  do limbo foliar verde) e após 15 dias de reidratação . 

 

 

G.L ѱ0 E TF 

AVALIAÇÃO 2 0.039840
**

       52.620622
**

 115.956003
**

 

GENOTIPO                 3 0.006415
ns 

      57.123472
**

 0.574787
*    

   

AVALIACAO*GENOTIPO      6 0.008055
ns

       32.902356
**

 2.042600
**

 

Erro 36 0.005896 1.830.272 0.159494 

C.V. (%)   11.45 12.58 1.33 
ns 

não significativo a (P > 0,05); *significativo  a (P < 0,05);  **significativo a  (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação. 

 

 

 

TABELA21: Quadrado médio da análise variância e teste de Tukey para as variáveis da massa fresca da parte área (MFPA), massa seca da parte área 

(MSPA), massa fresca do sistema radicular (MFSR), massa seca do sistema radicular (MSSR) de quatro genótipos de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 

3B) realizada após o término do experimento.  

QUADRADO MÉDIO 

 

GL MFPA MSPA MFRS MSSR 

TRATAMENTOS 3 28113.303640
**

 776.013942
**

 2847.438117
**

 108.68974
**

 

REPETIÇÃO 3 590.997806
ns

 43.570442
ns

 29.07555
ns

 3.631406
ns

 

ERRO 9 1.099.540.362 20.599.692 58.042.644 12.378.073 

C.V. (%)   17.09 11.14 11.96 18.10 
ns

não significativo (P > 0,05); *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação. 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

TABELA22: Quadrado médio da análise variância e teste de Tukey  para as variáveis número de folhas (NF), altura do como da planta principal (ALT), área 

foliar (AF), eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II (Fv/Fm), de quatro genótipo de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B)  analisada na folha +1,  

no inicio da suspensão da irrigação, no final da suspensão (no momento em que as plantas apresentavas pelo menos a folha +1 e +2 com  80%  do limbo foliar 

verde) e após 15 dias de reidratação. 

 

 

G.L NF ALT AF Fv/Fm 

AVALIAÇÃO 2 50.177112
**

 1.297923342
**

 2.089229095708
**

 

0.013162
*

* 
      

GENOTIPO                 3 0.426498
ns  

     3.84.9120556
**

 923.105294532
**

 0.001587
ns

       

AVALIACAO*GENOTIPO      6 4.367404
**

 76.201718
ns

 316.498434108
**

 0.002659
ns

       

Erro 36 0.495949 92.035.079 21.427.511.780 0.001597 

C.V. (%)   17.62 18.69 19.57 5.58 
ns

não significativo (P > 0,05);  *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação. 

 

TABELA23: Quadrado médio da análise variância e teste de Tukey  para as teores de prolina, potencial hídrico, teores de clorofila a (Chl a), teores de 

clorofila b (Chl b), teores de clorofila total (Chl T), de quatro genótipo de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B)  analisada na folha +1, no inicio da  

suspensão da irrigação, no final da suspensão (no momento em que as plantas apresentavas pelo menos a folha +1 e +2 com 80% do limbo foliar verde) e após 

15 dias de reidratação. 

 

QUADRADO MÉDIO 

 

G.L PROLINA 

POTENCIAL 

HÍDRICO Chl a  Chl b Chl T  

AVALIACAO 2 0.335816
**  

   763.097708
**

  113.996113
**

 48.531489
**

 

247.374960
*

*
 

GENOTIPO                 3 0.027847
** 

      36.774653
**

  13.340178
**

 2.283553
ns

 35.769027
*
 

AVALIACAO*GENOTIPO      6 0.031138
**  

     24.437153
**

  9.434088
**

 3.042853
ns

 25.046230
*
 

Erro 36 0.000550 1.549.931 1.771.432 1.735.397 10.040.481 

C.V.(%)   10.91 8.68 10.07 10.07 17.46 
ns

não significativo (P > 0,05); *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação. 
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TABELA24: Quadrado médio da regressão polinomial do segundo grau nos desdobramento da interação genótipo x período de avaliação (a cada 5 dias 

quando as plantas estavam com 194 dias de transplantadas) para as variáveis teores de clorofila a (Chl a), teores de clorofila b (Chl b), teores de clorofila total 

(Chl T), altura  do colmo da planta principal (ALT), número de folha (NF) de quatro genótipo de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B), submetido a 

suspensão da irrigação  no momento em que as plantas apresentavas pelo menos a folha +1 e +2 com  80%  do limbo foliar verde e durante a reidratação no 

período de 15 dias.  

QUADRO DE MÉDIA 

 

G.L Chl a Chl b Chl T ALT NF 

AVALIAÇÃO 8 151.365362
**

 44.783818
**

 322.018841
**

 2.870546328
**

 36.673979
**

 

GENOTIPO                 3 177.089453
**

 18.391208
**

 282.387174
**

 3.768512378
**

 8.373703
**

 

AVALIACAO*GENOTIPO      24     34.838197
**

    5.168777
**

    59.870079
**

 1.108033061
**

 4.625006
**

 

Erro 108 1.653.559 1.216.322 6.056.303 75.831.697 0.549190 

C.V.(%) 

 

 10.46 22.31 14.73 19.19 21.51 
ns

não significativo (P > 0,05); *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01), C.V.: Coeficiente de variação. 

 

 

 

 

TABELA25: Quadrado médio da regressão polinomial do segundo grau nos desdobramento da interação genótipo x período de avaliação (a cada 5 dias 

quando as plantas estavam com 194 dias de transplantadas) para as variáveis eficiência fotoquímica a máxima do fotossistema II (Fv/Fm) (AOJIP), teores de 

clorofila total (Chl T), ѱ0, transpiração (E) e temperatura foliar (TF) de quatro genótipo de cana-de-açúcar (698B, 712B, 260B e 3B), submetido a suspensão 

da irrigação  no momento em que as plantas apresentavas pelo menos a folha +1 e +2 com  80%  do limbo foliar verde e durante a reidratação no período de 

15 dias.  

 

G.L Fv/Fm ѱ0 E TF 

AVALIAÇÃO 8 0.308799**    0.208628 
** 

     200.400809
**

 618.657517
**

 

GENOTIPO                 3 0.207390**    0.305693 
**

    55.301229
**

 378.344775
**

 

AVALIACAO*GENOTIPO      24 0.115721**      0.106519 
**

     46.131436
**

 172.454583
**

 

Erro 108 0.001268** 0.004181   1.014.033 0.118262 

C.V. (%)   5.37 10.72 9.82 1.26 
ns

não significativo (P > 0,05); *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação. 

 


