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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Respostas de Jatropha curcas L. ao défice hídrico: 

Caracterização bioquímica e ecofisiológica 

 

 

RESUMO 

O défice hídrico provoca alterações importantes na produtividade vegetal sendo um factor 

que tem que ser cada vez mais tomado em conta nas culturas agrícolas, face às mudanças 

climáticas globais. No âmbito deste trabalho procurou-se identificar as principais estratégias 

fisiológicas e bioquímicas envolvidas na resposta ao stresse hídrico em Jatropha curcas L.. 

A taxa de fotossíntese e a condutância estomática diminuíram para valores próximos de 

zero quando as plantas foram submetidas ao défice hídrico. Com o agravamento do stresse 

as limitações ao nível do mesófilo passaram a ter uma maior contribuição para esta redução 

do que as limitações estomáticas. Após a re-hidratação do solo as plantas conseguiram 

recuperar rapidamente a sua actividade fisiológica. Durante a fase de stresse registou-se um 

aumento significativo na actividade das enzimas do sistema antioxidativo superóxido 

dismutase e catalase. O teor de clorofila, aminoácidos e proteínas tiveram um decréscimo 

significativo com a imposição do défice hídrico. A peroxidação dos lípidos aumentou 

significativamente com o stresse, indicando a possibilidade de ocorrência de danos 

provocados pelo aumento de EROs. Os resultados permitem concluir que as plantas de 

Jatropha curcas L. demonstraram ser capazes de resistir ao stresse hídrico e combater o 

stresse oxidativo através do desenvolvimento de estratégias de tolerância. 

 

Palavras chave: Jatropha curcas L., stresse hídrico, fotossíntese, Superóxido-dismutase, 

Catalase.   

    

 

 

 

 

 

 



TITLE: Jatropha curcas L. responses to water deficit: Biochemical and physiological 
characterization 

 

 

ABSTRACT 

Water deficit places major limitations to plant productivity and it’s a factor to be taken into 

account in agriculture due to the global climate changes. In this work the main physiological 

and biochemical strategies involved in Jatropha curcas L. responses to water deficit were 

studied. Photosynthesis and stomatal conductance presented a significant decrease under 

water stress. With the increase of drought intensity non-stomatal limitations toke more 

importance than stomatal limitations. After soil rehydration those parameters showed a 

complete recover. A greater tolerance to oxidative stress induced by water deficit is 

suggested by the increase in superoxide dismutase and catalase activity. Chlorophyll content 

decreased significantly with drought stress but plant seems to be able to regenerate it after 

soil rehydration. Under water deficit amino acids and proteins decreased significantly. Lipid 

peroxidation significantly increased with drought stress conditions that can lead to damage in 

cellular compound caused by the increase of the ROS formation. Jatropha curcas L. plants 

demonstrated some resistance to water deficit and capacity to fight oxidative stress, using 

metabolic strategies to increase plant tolerance against oxidative damage. 

 

Keywords: Jatropha curcas L., water deficit, photosynthesis, Superoxide-dismutase, 

Catalase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTENDED ABSTRACT 

Jatropha curcas L. is a multipurpose bush/small tree belonging to the family of 

Euphorbiaceae. It is a plant with many attributes, multiple uses and considerable potential. 

The plant can be used to prevent and/or control erosion, to reclaim land, grown as a live 

fence, especially to contain or exclude farm animals and be planted as a commercial crop. It 

has few pests and diseases and will grow under a wide range of rainfall regimes from 200 to 

over 1500 mm per annum. In low rainfall areas and in prolonged rainless periods, the plant 

sheds its leaves as a counter to drought.  

The fruit of Jatropha curcas L. contain viscous oil that can be used for as a diesel/kerosene 

substitute or extender. This latter use may be of importance when examining practical 

substitutes for fossil fuels to counter greenhouse gas accumulation. Jatropha curcas L. has 

the advantage of being a non-food crop and a very resistant plant to water deficit. Drought is 

one of the greatest limitations to crop expansion outside the present-day agricultural areas. It 

will become increasingly important in regions of the globe where, in the past, the problem 

was negligible, due to the recognized changes in global climate. Today the concern is with 

improving cultural practices and crop genotypes for drought-prone areas; therefore, 

understanding the mechanisms behind drought resistance and the efficient use of water by 

the plants is fundamental for the achievement of those goals.  

In this work the main physiological and biochemical strategies involved in Jatropha curcas L. 

response to water deficit were studied. The effects on carbon assimilation include increased 

resistance to diffusion by stomata and the mesophyll, as well as biochemical and 

photochemical adjustments. Oxidative stress is critical for crops that experience drought 

episodes. The role of detoxifying system in preventing irreversible damage to photosynthetic 

machinery was studied here analyzing the activity of superoxide dismutase (SOD) and 

catalase (CAT). 

Photosynthesis and stomatal conductance had a significant decrease under water stress. 

With the increase of drought intensity non-stomatal limitations toke more importance than 

stomatal limitations. At 4th, 8th and 18th day of stress the soil volumetric water contents were 

3,8, 3,7 e 2,5%, respectively. In the same days photosynthesis rate were 0,2, 0,1 e 0,27 

µmol m-2 s-1, transpiration rate were 0,08, 0,25 e 0 mmol m-2 s-1 and stomatal conductance 

was 0 mol m-2 s-1 for all treatments. It is proven in such a way a strategy for water safe during 

drought periods, with stomatal closure and lower transpiration rates in detriment of CO2 

assimilation. After soil rehydration those parameters were completely recovered.  

SOD activity increased significantly 192,5 and 72,6% in S8 and S18 treatments, respectively. 

This raise was followed by CAT activity which was 45 and 18,2% greater than control plants, 

in S8 and S18 respectively. CAT activity increased linearly with stress intensity and SOD 



activity had a bigger increase in plants under moderate drought than in plants under severe 

drought. This can be explained by the process of acclimation in which EROs generation is 

reduced. A greater tolerance to oxidative stress induced by water deficit is suggested by the 

increase in SOD and CAT activity. During the drought period chlorophyll a content decreased 

significantly in all treatments, carotenoid content has also decreased but only in S8 was 

significantly, 4% comparing with control group. Under water deficit amino acids and proteins 

contents decreased significantly, after soil rehydration those parameters were completely 

recovered. Lipid peroxidation significantly increased with drought stress conditions that can 

lead to damage in cellular compound caused by the increase of the ROS formation. Jatropha 

curcas L. plants demonstrated some resistance to water deficit and capacity to fight oxidative 

stress, using metabolic strategies to increase plant tolerance against oxidative damage. 
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1. INTRODUÇÃO 

O biodiesel assume hoje em dia um papel importante na economia mundial devido à 

diminuição das reservas de petróleo e à crescente crise ambiental decorrente da emissão de 

gases com efeito de estufa. Neste contexto Jatropha curcas L., planta vulgarmente 

designada por pinhão-manso no Brasil, pode ser uma alternativa viável para a produção de 

biodiesel, pois para além de ser uma cultura que não entra em competição com o mercado 

alimentar apresenta uma elevada resistência à secura. 

O défice hídrico é a mais importante limitação à produtividade vegetal. O desenvolvimento 

de variedades resistentes à seca assume particular importância no panorama de alterações 

climáticas, em que o aumento da temperatura prolonga o período de restrições hídricas das 

plantas (Chaves et al., 2002, 2003; Taiz e Zeiger, 2002). Para contrariar a influência destas 

alterações na produtividade, deverá ser desenvolvido um programa de selecção de espécies 

para uma maior tolerância ao stress hídrico, mantendo uma boa eficiência do uso da água e 

da capacidade fotossintética, de modo a garantir um aumento de produção nestas 

condições. 

Existem ainda lacunas de conhecimento sobre os mecanismos que afectam a fisiologia e o 

metabolismo em condições de stress hídrico, nomeadamente sobre a contribuição relativa 

dos processos estomáticos e não-estomáticos (ou metabólicos) na redução da fotossíntese 

(Lawlor e Cornic, 2002). Sob stress moderado parecem predominar as limitações 

estomáticas, mas, em certas circunstâncias, à medida que o stress se intensifica, as 

limitações não-estomáticas ganham peso (Marques da Silva e Arrabaça, 2004). 

A adaptação das plantas a ambientes adversos depende da capacidade de resposta do 

aparelho fotossintético. Assim, por exemplo, quando a absorção fotossintética do carbono 

estiver limitada por qualquer tipo de stress e a radiação for elevada pode exceder-se a 

capacidade de dissipar a energia em excesso, desencadeando-se a produção de radicais 

livres de oxigénio. A dissipação desses radicais é levada a cabo por um sistema de 

compostos antioxidantes fisiológicos, que podem ser lipofílicos (carotenóides), hidrofílicos 

(glutationa e ascorbato) ou um conjunto de enzimas, como a superóxido dismutase, a 

catalase e a peroxidase do ascorbato. 

Face a estes condicionantes a identificação, caracterização e elucidação dos mecanismos 

fisiológicos e bioquímicos de resposta ao stress hídrico da espécie Jatropha curcas L. 

constitui uma base fundamental para o seu melhoramento, com vista ao aumento da 

resistência a este tipo de stress. 

 



No âmbito deste trabalho procurou-se elucidar o tipo de alterações induzidas pelo stress 

hídrico ao nível da planta, através da observação de: 

• Actividade fotossintética 

• Actividade das enzimas do sistema antioxidativo 

• Modificações ao nível proteico e dos pigmentos fotossintéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. JATROPHA CURCAS L. 

2.1.1. DESCRIÇÃO BOTÂNICA E AGRONÓMICA 

O pinhão-manso é uma espécie arbustiva, perene e pertencente à família das Euforbiáceas. 

A sua origem não é consensual, mas acredita-se que terá sido na América Central (Heller, 

1996). Encontra-se largamente distribuída pelas zonas tropicais e subtropicais, 

essencialmente na América Central e do Sul, África, Índia e Sudeste Asiático. Popularmente 

Jatropha curcas L. é conhecida por physic nut, purging nut (Inglaterra), pinhão-manso, 

pinhão-paraguaio, pinhão-de-purga (Brasil), tempate (Honduras e El Salvador), médicinier, 

pignon d’Inde, purghere (França), kadam (Nepal), yu-lu-tzu (China), mupuluka (Angola), 

butuje (Nigéria), piñoncillo (México) e purgueira (Portugal). 

O pinhão-manso apresenta um crescimento rápido atingindo cerca de 3 a 5 m de altura, com 

tendência à ramificação desde a base. Possui caule liso e mole, no qual circula látex, raízes 

curtas e pouco ramificadas, as folhas são palminérveas e alternas, possui flores masculinas 

e femininas, sendo portanto uma espécie monóica (Arruda et al., 2004). O início da 

produção acontece por volta do décimo mês após a plantação, mas a plenitude só é atingida 

por volta do terceiro ou quarto ano, mantendo-se produtiva durante pelo menos 40 anos 

(Arruda et al., 2004). O pinhão-manso pode ser reproduzido via sementes ou por estaquia. A 

multiplicação por sementes tem como resultado uma grande variabilidade entre plantas, 

porém, geralmente resulta em plantas mais robustas, de maior longevidade e com 

desenvolvimento de raiz aprumada, o que confere uma maior resistência à falta de água. 

Por outro lado a estaquia origina maior uniformidade entre indivíduos (Saturnino et al., 

2005). 

O pinhão-manso é adaptável a uma ampla faixa climática, temperaturas médias entre 18 a 

28,5°C, precipitação média de 480 a 2380 mm e altitudes até cerca de 1.000 metros 

(Beltrão, 2006). Segundo Arruda et al. (2004) trata-se de uma espécie xerófita, com forte 

tolerância à falta de água. Pode sobreviver com 200 mm de pluviosidade anual, até três 

anos de secas consecutivas, paralisando o seu crescimento nesses períodos. Apesar de 

perder as suas folhas a planta sobrevive utilizando a água armazenada nos caules 

(Saturnino et al., 2005).  

Apesar do pinhão-manso se desenvolver em solos de baixa fertilidade, deve 

preferencialmente ser plantado em solos profundos, bem estruturados e pouco 

compactados, para que o sistema radicular se possa desenvolver adequadamente, 

explorarando o maior volume de solo possível (Arruda et al., 2004).  



Ainda não se conhecem variedades melhoradas ou cultivares de pinhão-manso (Saturnino, 

et al., 2005), conhece-se também muito pouco da bioquímica e da fisiologia desta planta e 

alguns aspectos agronómicos carecem ainda de investigação, como por exemplo, a 

população ideal de plantas e a configuração da plantação (Beltrão, 2006).  

 

2.1.2. IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 

As sementes de pinhão-manso possuem em média 35 a 40 % de óleo, que pode ser 

utilizado na produção de biodiesel (Saturnino et al., 2005). Estima-se que a planta produza 

cerca de 2 t ha-1 de óleo, com 84 % do poder calórico do petrodiesel (Éguia, 2006). O 

subproduto principal da extracção do óleo, a torta, é um fertilizante rico em azoto, potássio, 

fósforo e matéria orgânica, tendo também efeito nematicida. Quando destoxificada pode 

também ser usada como ração animal, contendo 57 % de proteína. A casca dos pinhões 

pode ser usada como carvão vegetal e matéria-prima para papel (Éguia, 2006). O látex tem 

propriedades anti-microbianas, além de poder ser utilizado com cicatrizante. A raízes são 

consideradas diuréticas e as folhas utilizadas para combater doenças de pele. O óleo pode 

ser aplicado no tratamento de eczema, doenças de pele e reumatismo (Heller, 1996). 

Frequentemente o pinhão-manso também é usado para demarcar limites (cerca viva) pois 

não é consumida pelos animais e apresenta grande longevidade. A sua grande tolerância à 

falta de água e a presença de raízes laterais perto da superfície faz com esta planta seja 

bastante interessante para combater a erosão de solos. 

 

2.2. RELAÇÕES HÍDRICAS EM PLANTAS 

A água é o líquido mais abundante à face da Terra, tendo uma função muito importante nas 

plantas como responsável pela dissolução e transporte de iões e moléculas e influenciando 

também a estrutura de proteínas, ácidos nucleicos, polissacáridos e outros constituintes da 

membrana celular. A água forma o ambiente no qual ocorre a maioria das reacções 

celulares e participa directamente em muitas reacções bioquímicas (Taiz e Zeiger, 2002). 

As células vegetais, quando completamente desenvolvidas, possuem um enorme vacúolo 

constituído por uma solução aquosa de natureza diversa, restando apenas 5 a 10 % do 

volume celular para o citoplasma. A água constitui cerca de 80 a 95 % da massa dos tecidos 

vegetais em crescimento. Por outro lado, estruturas como a madeira, constituída 

essencialmente por células mortas, contêm quantidades baixas de água. As sementes 

possuem 5 a 15 % de água, estando entre os tecidos vegetais com menor quantidade de 

água, embora na germinação necessitem de absorver enormes quantidades (Taiz e Zeiger, 

2002). 



As plantas estão continuamente a absorver e a perder água, grande parte dela perdida por 

transpiração foliar, através dos estomas, à medida que o CO2, necessário para a 

fotossíntese, é absorvido da atmosfera. 

O fluxo de água também é um meio importante de obter os minerais existentes no solo 

através da absorção nas raízes. O movimento de água é conduzido por difusão simples ou 

fluxo de massa, ou através de uma combinação destes dois mecanismos de transporte, em 

resposta a uma diferença de potencial hídrico (Steudle, 2000). A difusão acontece devido ao 

constante movimento térmico das moléculas, que ocorre na presença de um gradiente de 

concentrações. Por outro lado, existe o movimento em fluxo de massa, ao longo do contínuo 

solo-planta-atmosfera (Wei et al., 1999). 

Actualmente, a manutenção deste fluxo é explicada por dois modelos complementares, o 

modelo da pressão radicular, segundo o qual a água ascende na planta devido a uma 

pressão provocada pela entrada de água nas raízes, e o modelo de tensão-coesão-adesão, 

segundo o qual a coluna de água ascende devido às propriedades específicas das 

moléculas de água, referidas no nome do modelo (Kramer e Boyer, 1995).  

A água é absorvida pelas raízes e o seu movimento pode ocorrer através de duas vias 

possíveis: apoplástica (ao longo dos espaços intercelulares) e simplástica (atravessando 

paredes celulares e membranas plasmáticas e depois difundindo-se pelos plasmodesmos) 

(Steudle e Peterson, 1998). No caso das células, designa-se por osmose a difusão de água 

através de membranas, dependendo de um gradiente da energia livre da água através da 

membrana, normalmente medido como diferença de potencial hídrico (Taiz e Zeiger, 2002).  

Ao contrário das células animais, as células vegetais podem suportar uma elevada pressão 

intracelular, denominada pressão de turgescência, resultante da presença da parede celular. 

Esta pressão é necessária para diversos processos fisiológicos, nomeadamente a expansão 

celular, as trocas gasosas nas folhas, o transporte floémico e diversos processos de 

transporte membranar. A pressão de turgescência também contribui para a manutenção da 

rigidez e da estabilidade mecânica em tecidos vegetais não lenhificados. 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. DÉFICE HÍDRICO NAS PLANTAS 

2.2.1.1. ASPECTOS GERAIS 

As plantas estão frequentemente expostas a stresses ambientais que podem resultar em 

défice hídrico, toxicidade por cálcio e outros metais, deficiência em iões e fotoinibição, entre 

outras. 

A reduzida disponibilidade de água é um dos factores ambientais mais importantes na 

regulação do crescimento e desenvolvimento das plantas e uma das principais causas para 

a redução do rendimento das colheitas que afectam a maioria das zonas cultivadas por todo 

o mundo. À medida que os recursos hídricos para utilização agronómica se vão tornando 

cada vez mais limitantes, o desenvolvimento de linhas de plantas tolerantes à seca tem 

surgido como um objectivo importante a atingir ( Jiang e Zhang, 2002; Bruce et al., 2002). 

Durante o ciclo de vida de uma planta ocorrem frequentemente períodos de défice hídrico 

nos solos e/ou na atmosfera, mesmo fora de regiões áridas/semi-áridas.  

Na natureza, as plantas podem estar sujeitas a dois tipos de stress hídrico de acordo com a 

sua duração, podendo ser de longo prazo (de dias a semanas ou meses) ou curto prazo (de 

horas a dias) (Chaves et al., 2003). As respostas das plantas à escassez de água são 

complexas, envolvendo alterações adaptativas e/ou efeitos deletérios. Em condições 

naturais, estas respostas podem ser sinergistica ou antagonisticamente modificadas por 

sobreposição de outros stresss, como é o caso do stress salino (Xiong et al., 2002). 

As plantas desenvolvem mecanismos de adaptação à falta de água como: fecho dos 

estomas, ajustamento osmótico, ajustamento da parede celular, produção de folhas 

menores, redução da área foliar e aumento na densidade e profundidade de raízes. No 

entanto, o fecho dos estomas e a redução da área foliar são mecanismos que limitam a 

produtividade, uma vez que provocam queda na absorção de CO2 e na intercepção de luz, 

respectivamente (Mattos et al. 1999) 

As plantas terrestres também podem estar sujeitas à desidratação durante a exposição a 

temperaturas baixas (Hare et al., 1999), uma vez que a água pode não estar disponível na 

forma líquida para ser absorvida pelas raízes e, também, devido à diminuição da capacidade 

de absorção radicular nestas condições, mesmo quando existe água disponível. 

Algumas das diferenças entre espécies, no que respeita ao crescimento e sobrevivência, 

podem ser atribuídas a diferentes capacidades para a absorção de água, transporte e 

acumulação, e não a diferenças drásticas do metabolismo num determinado estado hídrico. 

No entanto, a regulação do metabolismo fotossintético também está dependente de factores 

como as limitações da difusão de CO2 na folha, repartição na alocação de carbono para 



órgãos não fotossintéticos e moléculas de defesa, ou mudanças na bioquímica da folha, que 

podem ser afectados pelo stress hídrico (Chaves et al., 2002). 

Em condições de défice hídrico, também ocorre o aumento da produção de radicais livres de 

oxigénio nas plantas e a acumulação de solutos compatíveis poderá ter algum efeito 

protector contra danos oxidativos nas proteínas (Iturbe-Ormaetxe et al., 1998).  

As respostas iniciais ao stress hídrico permitem a sobrevivência imediata. No entanto, para 

que a planta seja capaz de suportar o stress imposto é necessária uma aclimatação, a qual 

produz novas capacidades metabólicas e/ou estruturais mediadas pela alteração da 

expressão génica (Sharp et al., 2004). 

As respostas fisiológicas ao stress ambiental têm que ser activadas antes de ocorrerem 

danos significativos nos tecidos afectados (Hare et al., 1999). Contudo, é a resposta 

integrada ao nível da planta inteira, incluindo a assimilação de carbono e a alocação de 

fotoassimilados para diferentes partes da planta e a capacidade reprodutora, que vai 

determinar a sobrevivência e persistência em condições de stress ambiental (Chaves e 

Oliveira, 2004). 

 

2.2.1.2. RESPOSTAS ESTOMÁTICAS AO DÉFICE HÍDRICO 

As plantas, ao absorverem CO2, inevitavelmente, perdem água pelas folhas. Essa perda de 

água ocorre principalmente através dos estomas, que apresentam mecanismos para 

controlar o seu grau de abertura. Esse controlo é atribuído à condutância estomática foliar, 

que é frequentemente utilizada como indicador da deficiência hídrica (McDermit, 1990). Os 

estomas ocupam um papel central nas trocas gasosas, funcionando como o controlo a curto 

prazo da perda de água por transpiração e da assimilação do CO2 pelas plantas (Jones, 

1998). O processo de abertura e fecho dos estomas resulta da acção coordenada do 

mecanismo que controla a turgescência das células-guarda e da regulação de hormonas 

como o ABA, Etileno, Giberelinas (fecho dos estomas) e Citocininas (abertura) (Chaves et 

al., 2003).  

Como a abertura estomática regula a saída de vapor de água da planta e, ao mesmo tempo, 

a entrada de CO2 para a fotossíntese, em geral, a fotossíntese decresce para níveis 

próximos de zero em potenciais hídricos que induzem o fecho estomático (Ni e Pallardy, 

1992). 

Quando os défices hídricos se desenvolvem, um dos primeiros acontecimentos a tomar 

lugar nas plantas é o fecho estomático, em resposta a um declínio da turgescência da folha 

e/ou do seu potencial hídrico (Yordanov et al., 2003), ou ainda em resposta ao aumento da 



concentração de ABA no fluxo transpiratório (Chaves et al., 2003). Este fecho permite evitar 

a desidratação da planta e fenómenos de cavitação, os quais poderiam comprometer a 

sobrevivência das plantas. A diminuição do CO2 intracelular, após o fecho estomático, e a 

consequente baixa eficiência do uso da luz pode induzir, a longo prazo, uma regulação da 

maquinaria fotossintética, no sentido de se adequar ao carbono disponível (Chaves et al., 

2002). 

À medida que a seca progride, nas plantas cultivadas no campo, o fecho estomático ocorre 

por períodos cada vez mais longos, durante o dia, tendo início a meio da manhã (Tallman, 

2004). Esta diminuição da condutância estomática tem como efeito simultâneo a redução da 

assimilação de carbono e das perdas de água no período de maior défice de pressão de 

vapor entre a folha e a atmosfera, e leva a uma optimização da assimilação de carbono, em 

relação à disponibilidade de água (Jones, 1998). 

 

2.2.1.3. EFEITOS DO DÉFICE HÍDRICO NA FOTOSSÍNTESE 

As plantas terrestres apresentam uma enorme diversidade de formas e estratégias 

adaptativas aos desafios impostos pelo ambiente. Também ao nível dos processos 

fotossintéticos demonstram esta variabilidade. As principais vias fotossintéticas denominam-

se C3 e C4, devido ao facto de se ter observado que o primeiro produto estável da fixação de 

CO2 era uma molécula com três e quatro átomos de carbono, respectivamente. Existe uma 

terceira via fotossintética denominada CAM (de crassulacean acid metabolism) em que há 

uma fixação do carbono durante o período nocturno, altura em que os estomas estão 

abertos, ao contrário do que acontece com as outras duas vias fotossintéticas. 

Os efeitos do défice hídrico no aparelho fotossintético têm sido intensamente estudados, a 

diferentes níveis desde o molecular até ao fisiológico. Porém a informação obtida é bastante 

complexa, atendendo ao facto que a fotossíntese é influenciada não apenas pelo défice 

hídrico, mas também pela temperatura, luz, concentração de CO2 e desenvolvimento 

fisiológico da planta (Flexas et al., 2004). Quando o stress hídrico é imposto lentamente, 

como acontece normalmente em condições naturais, pode ocorrer uma redução na 

capacidade bioquímica de assimilação e utilização de carbono, juntamente com restrições 

na difusão gasosa (Chaves et al., 2002). 

Diferenças na resposta da fotossíntese à concentração interna de CO2 (Ci) indicam que a 

necessidade bioquímica de CO2 é regulada em função da diminuição da disponibilidade de 

CO2, associada ao fecho dos estomas induzido pela falta de água (Tallman, 2004). Existem 

dados experimentais que demonstram que a diminuição das taxas de assimilação de CO2 

encontradas em folhas sujeitas a stress hídrico não pode ser revertida simplesmente 



aumentando o fornecimento externo de CO2, indicando que o stress hídrico também deve 

afectar o metabolismo do mesófilo (Lawlor, 2002; Tang e Boyer, 2002; Cornic e Fresneau, 

2002). Esta resposta do mesófilo torna-se progressivamente mais importante com o 

aumento da deficiência em água (Parry et al., 2002). 

O decréscimo da taxa fotossintética em condições de stress hídrico é condicionado por 

factores estomáticos que levam à redução da difusão do CO2 e factores não-estomáticos. 

Dentro destes últimos podem citar-se as alterações ao nível das reacções bioquímicas no 

estroma, e das reacções fotoquímicas nas estruturas dos pigmentos (Chaves, 1991). 

Numa experiência de campo com videiras, a assimilação de CO2 foi significativamente 

limitada devido ao fecho dos estomas, à medida que a seca se instalava durante o período 

de Verão, (Maroco et al., 2002).  A redução da taxa de assimilação de CO2 durante o stress 

hídrico deve-se à redução da disponibilidade de CO2 no interior da folha, causada pelo fecho 

dos estomas em resposta à redução da disponibilidade de água no solo (Rosa et al. 1991). 

Esse aumento da resistência à difusão gasosa e a diminuição na taxa de assimilação de 

CO2 determina menor perda de água por transpiração, além de poder afectar a fotossíntese. 

Em resumo, em condições de campo, quando o stress hídrico moderado se desenvolve 

lentamente, a diminuição do CO2 intracelular após o fecho estomático aparentemente induz, 

a longo prazo, a regulação da maquinaria fotossintética, de modo a ajustar ao fluxo de 

carbono disponível (Chaves et al., 2002). 

 

2.2.2. ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA À SECURA 

A adaptação das plantas à seca tem sido classificada em três estratégias: escapar, evitar e 

tolerar (Chaves et al., 2003). No entanto, estas estratégias não são mutuamente exclusivas 

e, na prática, as plantas combinam uma variedade de tipos de resposta (Ludlow, 1989 in 

Chaves et al., 2003). 

As plantas que escapam à seca exibem um elevado grau de plasticidade no seu 

desenvolvimento, sendo capazes de completar o seu ciclo de vida antes da ocorrência do 

défice hídrico. Estas estratégias têm como base o sucesso reprodutivo antes do stress se 

agravar, sendo de particular importância nas plantas de locais áridos, em que há 

combinação de ciclos de vida curtos com elevadas taxas de crescimento e de trocas 

gasosas, maximizando o aproveitamento dos recursos hídricos, florescendo e produzindo 

sementes antes que as reservas de água se esgotem (Chaves et al., 2002, 2003). Outro 

mecanismo para um sucesso reprodutivo consiste em mobilizar parte dos recursos para o 

desenvolvimento de frutos, mecanismo associado à capacidade da planta em armazenar 

reservas em alguns órgãos (caules e raízes) e mobilizá-los para a produção de frutos, 



resposta bem documentada em algumas plantas cultivadas, como os cereais (Gebbing e 

Schnyder, 1999; Bruce et al., 2002) e alguns legumes (Chaves et al., 2002). Esta 

capacidade aumenta em plantas sujeitas à seca (Rodrigues et al., 1995). 

As plantas também podem superar as condições de seca evitando a desidratação dos 

tecidos, enquanto mantêm o potencial hídrico nos tecidos o mais elevado possível, ou 

tolerando um potencial hídrico baixo no tecido. A desidratação é evitada em plantas anuais 

ou perenes e está associada com uma variedade de características adaptativas. Estas 

envolvem diminuição das perdas de água e maximização da absorção de água. As perdas 

de água podem ser minimizadas pelo fecho dos estomas, por redução da superfície de 

contacto com a atmosfera através do enrolamento das folhas (Price et al., 2002), através de 

uma camada densa de tricomas aumentando a reflexão (Werker, 2000), através de ângulos 

fechados das folhas, ou diminuindo a área da copa através da redução do crescimento e da 

queda das folhas mais velhas. A absorção de água é maximizada ajustando o padrão de 

alocação de carbono, nomeadamente aumentando o investimento na formação de raízes. 

Foram obtidos aumentos significativos na produção de espécies agrícolas, cruzando-as com 

plantas de regiões semi-áridas, resultando num melhoramento da profundidade de 

enraizamento (Blum, 1984 in Chaves et al., 2003). 

A queda das folhas mais velhas contribui para a diminuição do gasto de água, podendo ser 

visto como um programa de reciclagem no interior da planta, permitindo a remobilização dos 

nutrientes armazenados nas folhas mais velhas para os caules ou folhas mais jovens. 

Durante a indução da senescência pela seca, algumas proteases específicas da seca são 

activadas, as quais não ocorrem no processo normal de envelhecimento (Solomon et al., 

1999).  

A capacidade da planta captar água de um solo seco através do desenvolvimento de outras 

características morfológicas, como raízes mais profundas e de uma maior exploração do 

solo, ou através de um ajustamento osmótico são estratégias capazes de estabilizar e 

aumentar o fluxo de assimilados encaminhados para as sementes em desenvolvimento 

(Bruce et al., 2002). O ajustamento osmótico consiste na regulação, acumulação e síntese 

de solutos compatíveis, quer na folha quer na raíz, permitindo a manutenção do 

metabolismo celular em condições de baixo potencial de água (Morillon e Lassalles, 2002). 

Algumas das alterações metabólicas que ocorrem como resultado da seca são, elas 

próprias, uma consequência da resistência do aparelho fotossintético à desidratação. 

Enquanto as árvores e os arbustos desenvolveram estratégias de tolerância e de evitar o 

stress, as plantas herbáceas e as anuais dependem maioritariamente do crescimento rápido 

para escapar aos “stresses de Verão”, bem como das respostas rápidas da maquinaria 



fotossintética e do metabolismo do carbono aos sinais iniciais do stress, incluindo 

armazenamento de reservas no caule ou nas raízes (Chaves et al., 2002). 

O tremoceiro (Lupinus albus L.), quando sujeito a stress hídrico mantém a sua produção de 

sementes devido à sua capacidade de acumular temporariamente assimilados nas partes 

aéreas que mais tarde são encaminhadas para as vagens, durante o estádio de formação 

das sementes (Chaves et al., 2002). Essa capacidade do tremoceiro, confirma os dados 

anteriores de Withers e Forde (1979 in Chaves et al., 2002) demonstrando que o stress 

hídrico estimula a capacidade de armazenamento das sementes e vagens. 

 

2.3. STRESS OXIDATIVO 

Nas plantas, a produção de espécies reactivas de oxigénio (EROs) é favorecida por vários 

factores ambientais de stress, como a exposição a níveis exagerados de luminosidade, 

défice hídrico, metais pesados, salinidade, temperaturas extremas, poluição do ar, 

herbicidas e também como resposta a stresses bióticos (Mallick e Mohn, 2000). 

Uma consequência para a fotossíntese, induzida pelo défice hídrico, é a exposição da planta 

ao excesso de energia, que se não for dissipada de forma segura, pode causar uma sobre-

excitação dos centros de reacção do fotossistema II (PSII) (Luna et al. 2005), aumentando a 

produção de EROs nos cloroplastos (Smirnoff, 1993). Para uma eficaz protecção do sistema 

fotossintético contra stresses oxidativos, as plantas têm que dissipar o excesso de energia 

luminosa, o que pode ser efectuado através da actuação do sistema de defesa antioxidativo 

(Asada, 1999). Tal sistema compreende mecanismos enzimáticos, composto pelas 

chamadas enzimas antioxidantes, superóxido-dismutase (SOD), catalase (CAT) e 

ascorbato-peroxidase (APX), entre outras (Asada, 1999). Dessa forma um possível 

mecanismo de adaptação à falta de água pode depender de diferentes mecanismos de 

resposta, incluindo a capacidade da planta em manter altos níveis de antioxidantes, sejam 

eles enzimáticos ou não enzimáticos (Loggini et al., 1999). Uma maior protecção contra o 

excesso de radiação pode também ocorrer via alteração do ângulo de inserção foliar, uma 

vez que, quanto mais verticalizada estiver a folha, menor será a intercepção da radiação 

incidente nas horas de maior elevação solar. 

O fecho estomático priva as folhas de dióxido de carbono e a assimilação de carbono 

fotossintético diminui em favor da captação de oxigénio para a fotorrespiração, processo que 

gera EROs, particularmente peróxido de hidrogénio (H2O2) (Noctor et al., 2002; Luna et al., 

2005). O H2O2 é degradado pela CAT que é uma enzima essencialmente presente nos 

peroxissomas (Noctor et al., 2002). Crê-se que em condições de stress hídrico o processo 

fotorrespiratório seja largamente aumentado (Azevedo et al., 1998; Noctor et al., 2002). 



Neste processo há a formação mitocondrial de NH3 que retorna ao cloroplasto para a 

síntese de novo de aminoácidos por meio da enzima glutamina sintetase (GS). Dessa 

maneira, uma elevação da atividade da GS e CAT, sem que ocorra um aumento da síntese 

de aminoácidos, é um forte indício da actividade fotorrespiratória. 

Da produção de EROs nos cloroplastos destacam-se, o radical superóxido (O2
•-), o peróxido 

de hidrogénio (H2O2), o radical hidroxilo (OH-) e o oxigénio singleto (O2). Esses compostos 

são potencialmente capazes de provocar danos foto-inibitórios e foto-oxidativos (Asada, 

1999; Smirnoff, 1995), incluindo a peroxidação de lipídos (Lima et al., 2002) e a 

desnaturação de proteínas (Asada, 1999). Além disso, a peroxidação de lipídos de 

membrana pode resultar na perda de compartimentalização celular (Lima et al., 2002; 

Asada, 1999). Sabe-se hoje que a maioria das lesões causadas por exposição a vários 

stresses estão associadas a danos oxidativos ao nível celular (Allen, 1995). 

A acumulação de ABA nas folhas sob stress hídrico, pode sinalizar para a produção de 

espécies reactivas de oxigénio e induzir a expressão dos genes do sistema antioxidativo que 

codificam para a SOD, CAT e APX nos tecidos da planta (Jiang e Zhang, 2002). Um dos 

mecanismos que permite às plantas adaptarem-se à falta de água passa por manterem 

elevados níveis de antioxidantes (Loggini et al., 1999). 

O balanço entre as actividades da SOD, peroxidases e CAT, é crucial para se determinar os 

níveis basais de radicais H2O2 e O2
-. Este balanço junto com o sequestro de iões metálicos 

previne a formação do perigoso OH- nas reações de Haber-Weiss e Fenton (Mittler, 2002). 

Acredita-se que as EROs causem danos aos fotossistemas pelo facto de inibirem a síntese 

de proteínas e, consequentemente, a síntese de D1, principal proteína do PSII (Nishiyama et 

al., 2006). 

 

2.3.1. ANTIOXIDANTES ENZIMÁTICOS 

A célula apresenta duas estratégias gerais para combater a formação de EROs e o stress 

oxidativo. Vários tipos de stress são acompanhados pela formação de EROs, como tal, 

evitar ou aliviar os seus efeitos pode constituir uma primeira linha de defesa frente ao stress 

oxidativo. Os mecanismos que podem reduzir o efeito das EROs podem ser, adaptações 

anatómicas, como o movimento ou enrolamento das folhas, desenvolvimento de epidermes 

refractantes ou estomas escondidos sob estruturas especializadas; adaptações fisiológicas, 

como as plantas C4 e as CAM; mecanismos moleculares que rearranjem o aparelho 

fotossintético (Mittler, 2002). 



A  produção de EROs pode ser evitada por um grupo de enzimas denominado de oxidases 

alternativas, que podem desviar electrões da cadeia transportadora e usá-los para reduzir o 

oxigénio a água. Esta estratégia permite, por um lado evitar a formação de EROs e por 

outro, diminuir a concentração de oxigénio celular (Mittler, 2002). Outra estratégia implica 

agir directamente sobre as EROs através de compostos antioxidantes, que foram definidos 

como substâncias que, em relativamente baixas concentrações, competem com outros 

substratos oxidáveis e, portanto, diminuem significativamente ou inibem a sua oxidação. 

Nesta definição incluem-se, entre outros, as enzimas SOD, CAT e APX. Os antioxidantes 

não-enzimáticos não oferecem protecção directa contra os radicais O2
- ou H2O2, que são as 

maiores fontes de compostos oxidantes, enquanto que as enzimas antioxidantes específicas 

têm a capacidade de os eliminar. As principais vias enzimáticas de eliminação das EROs em 

plantas incluem entre outros, a SOD, que é encontrada no ciclo água-água dos cloroplastos 

e em todos os compartimentos celulares e a CAT que se localiza nos peroxissomas (Mittler, 

2002). Alguns destes mecanismos encontram-se esquematizados na Figura 2.1. 

 

Fig. 2.1 – Vias metabólicas de eliminação de EROs, envolvendo as enzimas SOD, APX, CAT e GPX, nos 

diferentes compartimentos celulares (adaptada de Gratão et al., 2005). 

Em condições de stress as EROs tendem a acumular-se nos tecidos, o que pode resultar 

numa alteração da actividade de enzimas como a SOD e a CAT, que são responsáveis pela 

protecção antioxidante e preservação da integridade da membrana (Loggini et al., 1999). 

Os radicais O2
- são produzidos pela reacção do oxigénio molecular do fotossistema na 

reacção de Meyer, que são convertidos a H2O2 pela SOD, que está associada ao tilacóide 
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(Allen, 1995). O H2O2 pode então ser convertido pela CAT ou pela APX a H2O. Esse H2O2 

produzido pela glicolato-peroxidase é degradado pela CAT essencialmente nos 

peroxissomas (Azevedo et al., 1998). A CAT não está presente nos cloroplastos, então a 

degradação do H2O2 neste organelo fica a cargo da APX, que se encontra ligada à mebrana 

do tilacóide. As moléculas de O2
•- e de H2O2 que escapam da destruição nos tilacóides são 

destruídas no estroma pelas enzimas SOD e APX. 

 

2.3.1.1. SOD (EC 1.15.1.1) 

Presente em organismos aeróbios e anaeróbios facultativos, esta enzima caracteriza um 

grupo de metaloenzimas que catalisam a formação de H2O2 a partir de O2
•-, consumindo-os 

e dessa forma protegem as células do risco de oxidação por esses radicais. A SOD é a 

primeira enzima de defesa contra danos nas células provocados por EROs (Alscher et al., 

1997). Possui várias isoenzimas que diferem na natureza do metal presente no centro 

activo, na constituição da cadeia de aminoácidos e no número de subunidades. Localizam-

se nos cloroplastos, no citoplasma, nas mitocôndrias, nos peroxissomas e no apoplasto 

(Alscher et al., 2002) e catalisam a seguinte a reacção: 

2 O2
•- + 2 H+  O2 + H2O2 

As SODs são as únicas enzimas cuja actividade interfere nas concentrações de O2
•- e de 

H2O2, os dois substratos da reacção de Haber-Weiss, que origina os radicais OH-. 

Provavelmente por isso, representam o mecanismo de defesa central dos organismos vivos 

(Bowler et al., 1992).  

 

2.3.1.2. CAT (EC 1.11.1.6) 

A CAT é uma enzima que elimina H2O2 através de uma dismutação bivalente, da qual 

resulta a formação de O2 e H2O, através da seguinte reacção: 

2 H2O2  2 H2O+ O2 

Encontra-se localizada essencialmente nos peroxissomas (Mittler, 2002). É uma enzima 

tetramérica que contém grupos heme e é encontrada em todos os organismos vivos. Devido 

à sua ampla distribuição e capacidade de degradar rapidamente o peróxido de hidrogénio, 

foi proposto por vários autores que a CAT desempenha uma papel fundamental nos sitemas 

que capacitam os organismos a viverem em ambientes aeróbicos (Mallick e Mohn, 2000). 

Trata-se da única enzima, entre as que degradam H2O2, que não consome redutores 

celulares equivalentes (Mallick e Mohn, 2000). 



A CAT é essencial para a destruição do H2O2 formado na fotorrespiração, realizada em 

plantas C3. Em plantas C4, onde a fotorrespiração é reduzida, existe uma diminuição da sua 

actividade. Plantas com ausência de actividade de CAT são mais sensíveis a uma variedade 

de stresses (Willekens et al., 1995). 

 

2.3.2. ACTIVIDADE DA GS 

A principal rota de assimilação do azoto amoniacal (NH4
+) nas plantas dá-se por meio da 

actividade da enzima glutamina-sintetase (GS), que ocorre em diferentes isoformas e 

localizações na planta (McNally et al., 1983). A enzima GS catalisa a conversão do 

aminoácido glutamato (GLU) em glutamina (GLN) por meio da reacção que envolve a 

participação de GLU, amónio, ATP e um catião bivalente como cofactor. 

McNally et al. (1983) constataram que existiam duas isoformas da enzima GS nas plantas, 

uma localizada no citoplasma (GS1) e a outra no cloroplasto ou plastídio (GS2). Tem sido 

sugerido que a enzima GS1 possui a função de assimilação do amónio no citoplasma, no 

escuro (McNally et al., 1983). Segundo Edwards e Coruzzi (1989) a enzima GS2 das folhas 

é induzida pela luz e participa no processo de utilização do NH4
+ na fotorrespiração. 

Wallsgrove et al. (1987) demonstraram que o amónio produzido durante a fotorrespiração 

pode ser reassimilado no cloroplasto. 

Além da actividade na assimilação da amónia em compostos orgânicos a GS actua 

biossintéticamente na produção de γ-glutamil-hidroxamato, o qual permite quantificar a sua 

actividade (Woolfolk e Stadtman, 1964).  

A regulação da actividade da GS pode ser induzida por diferentes estímulos externos ou 

fisiológicos, dependendo da isoforma presente ou do órgão da planta. A luz, por exemplo, 

aumenta a quantidade da enzima em folhas de ervilha, tabaco e tomate (Becker et al., 

1992).  

 

2.3.3. METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS 

Os aminoácidos, além de constituirem as unidades fundamentais das proteínas, participam 

como intermediários em grande parte do metabolismo celular, cumprindo várias funções, 

como transportadores de azoto, sinalizadores, antioxidantes e precursores de outras 

moléculas como, hormonas, cofactores e nucleótidos. A reserva (pool) de aminoácidos livres 

numa célula é fortemente regulado por várias enzimas chave, que participam tanto na 

síntese como na degradação. Em situações de stress existe uma forte necessidade de 



esqueletos carbonados a partir de aminoácidos para suplementar o ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos. Para lidar com isso, a planta necessita de enzimas que assegurem os teores 

de amidas, aminoácidos e cetoácidos (Miflin e Habash, 2002). 

Por outro lado, os aminoácidos são compostos que têm relativamente baixa actividade 

antioxidante, mas quando presentes em altas concentrações podem contribuir 

significativamente para desintoxicação das EROs. Os exemplos mais importantes são os 

aminoácidos livres, péptidos e proteínas. Praticamente todos os aminoácidos podem servir 

como alvos para ataque oxidativo, contudo alguns aminoácidos como o triptofano, a tirosina, 

a histidina e a cisteína são particularmente sensíveis às EROs. 

Vários trabalhos têm mostrado que existe um aumento nos teores de aminoácidos em várias 

situações de stress (Cooley e Foy, 1992; Droge, 2002). Possíveis explicações sobre os 

aumentos observados incluem a inibição da síntese de proteínas, aumento da hidrólise de 

proteínas, decréscimo do uso de aminoácidos como fonte de carbono respiratório e/ou 

aumento da biossíntese de aminoácidos (Cooley e Foy, 1992). 

A biossíntese de aminoácidos tem uma relação directa com o metabolismo secundário e, 

portanto, mudanças que afectem o teor de aminoácidos podem orientar o metabolismo para 

uma resposta de defesa (Buchanan et al. , 2000). 

 

2.3.4. PEROXIDAÇÃO DE LÍPIDOS 

A peroxidação dos lípidos das membranas celulares afecta severamente a sua 

funcionalidade e pode produzir danos irreversíveis para as funções celulares. A indução de 

danos na membrana celular está relacionada com a peroxidação lipídica, medida através da 

produção de aldeído malónico (MDA) (Esfandiari et al., 2007). Essa peroxidação é causada 

sobretudo por radicais livres, que juntamente com o H2O2 são as maiores fontes de EROs. 

As plantas onde a actividade de antioxidantes como as peroxidases, CATs e SODs estejam 

suprimidas são propícias para acumular H2O2 (Scandalios, 1994). 

Sairam e Saxena (2000) mostraram que em condições de stress hídrico houve um aumento 

da peroxidação de lípidos, que provocou uma diminuição na estabilidade da membrana. 

Verificaram também que os menores valores de peroxidação de lípidos estavam associados 

a uma maior actividade das enzimas antioxidantes e um teor mais elevado de clorofilas e 

carotenóides. Esfandiari et al. (2007) mostraram que o aumento das enzimas antioxidantes 

SOD, APX e CAT provocou uma diminuição na produção de MDA. 

Pode-se então dizer que a tolerância de um genótipo ao stress hídrico, reflectida numa baixa 

peroxidação de lípidos, elevada estabilidade da membrana e alta concentração de 



pigmentos, está relacionada com os níveis de actividade das suas enzimas antioxidantes 

(Jagtap e Bhargawa, 1995). A peroxidação de lípidos pode resultar em danos para as 

membranas, nomeadamente, perda de compartimentação celular e perda de permeabilidade 

selectiva. Pode ainda inibir a fotossíntese, a actividade de algumas enzimas e provocar 

danos na estrutura de proteínas (Sairam e Saxena, 2000).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. MATERIAL VEGETAL E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

O trabalho experimental foi desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal de Alagoas, município de Rio Largo – AL, Brasil (09º 27’55’’ S, 35º 49’31’’ W, 130 

m). Plantas de Jatropha curcas L. de aproximadamente 9 meses de idade, oriundas de 

sementes e cultivadas em vasos de 15 kg, foram mantidas em estufa por forma a se 

desenvolverem adequadamente. Antes do início do ensaio foram efectudas regas em dias 

alternados, por forma a manter o solo à capacidade de campo. A água a ser reposta foi 

estimada a partir do cálculo da evapotranspiração potencial. Foram feitas adubações 

regulares de macro e micronutrientes, de modo a manter as plantas num bom nível 

nutricional. Efectuaram-se também tratamentos fitossanitários para evitar infestações de 

pragas e doenças. 

 

3.2. INDUÇÃO DO DÉFICE HÍDRICO 

O delineamento experimental foi conduzido com quatro modalidades, cada uma com cinco 

repetições. O grupo de controlo (C), em que o solo foi sempre mantido à capacidade de 

campo e os grupos de quatro, oito e dezoito dias de supressão de rega, S4, S8 e S18, 

respectivamente. Após esse período a humidade do solo foi restabelecida e as plantas 

foram mantidas por pelo menos uma semana, de modo a recuperarem.  

 

3.3. REGISTOS 

3.3.1. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA NO SOLO 

O teor de água no solo foi determinado com um higrómetro comercial (Moisture Meter HH2, 

Delta T Devices, Cambridge-England), calculado como a percentagem de água existente no 

solo.  

 

3.3.2. MEDIÇÃO DAS TROCAS GASOSAS 

As medições de trocas gasosas foram feitas recorrendo a um analisador de CO2 por 

infravermelhos (IRGA), ADC, modelo Lci, (Hoddesdon, UK), entre os dias 30-05-2008 e 27-

06-2008 em dias alternados, durante as primeiras horas da manhã. As medições foram 

efectuadas em folhas jovens totalmente expandidas, medindo-se uma folha por planta 

(repetição) num total de cinco por tratamento. Foram avaliadas as seguintes variáveis: taxa 



líquida de fotossíntese (A), taxa de transpiração (E), condutância estomática (gs), 

concentração de CO2 intracelular (Ci). Através dos valores de A, E e Ci foram calculadas 

respectivamente a eficiência do uso da água (WUE=A/E) e a eficiência instântanea de 

carboxilação (A/Ci). Foi utilizada uma fonte de luz artificial de 1123 µmol m-2 s-1, a humidade 

relativa e a concentração de CO2 eram as do meio envolvente. 

 

3.3.3. TEMPERATURA E HUMIDADE RELATIVA 

A temperatura e a humidade relativa foram avaliadas diariamente, registando-se os seus 

valores máximo, médio e mínimo. As medições foram feitas usando um termo-higrómetro 

digital. 

 

Fig. 3.1 – Variação da temperatura do ar (A) e humidade relativa (B)  entre 30-05-2008 e 27-06-2008, período 

durante o qual decorreu o ensaio de stress hídrico em plantas de Jatropha curcas L.. 

 

3.4. AVALIAÇÕES BIOQUÍMICAS E ENZIMÁTICAS 

Na fase inicial, na fase de maior stress (4, 8 e 18 dias após a suspensão da rega) e na fase 

de recuperação das plantas colheram-se amostras foliares que foram prontamente 

congeladas em azoto líquido e armazenadas numa camâra fria até serem usadas. Desse 

material determinou-se a actividade da Superóxido-dismutase (SOD), Catalase (CAT), 

Glutamina-sintetase (GS) e acumulação de Aldeído Malónico (MDA) conforme as 

metodologias propostas por Lima et al. (2002) e Pompelli (2008) com ajustes para Jatropha 

curcas L.. Clorofilas e carotenóides totais foram quantificados pelo método 

espectrofotométrico padrão (Lichtenthaler, 1987). Aminoácidos solúveis totais foram 

extraídos de acordo com Trethewey et al. (1998) e quantificados de acordo com Moore & 

Stein (1954). A quantificação de proteínas totais foi determinada pelo método de Bradford 

usando como proteína padrão albumina de soro bovino (BSA) (Bradford, 1976). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

3
0

-M
a

i
1

-J
u

n
3

-J
u

n
5

-J
u

n
7

-J
u

n
9

-J
u

n
1

1
-J

u
n

1
3

-J
u

n
1

5
-J

u
n

1
7

-J
u

n
1

9
-J

u
n

2
1

-J
u

n
2

3
-J

u
n

2
5

-J
u

n
2

7
-J

u
n

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 d
o

 a
r 

(°
C

) 

Temperatura 

Média

Temperatura 

Máxima

Temperatura 

Mínima 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3
0

-M
a

i
1

-J
u

n
3

-J
u

n
5

-J
u

n
7

-J
u

n
9

-J
u

n
1

1
-J

u
n

1
3

-J
u

n
1

5
-J

u
n

1
7

-J
u

n
1

9
-J

u
n

2
1

-J
u

n
2

3
-J

u
n

2
5

-J
u

n
2

7
-J

u
n

h
ú

m
id

a
d

e
 r

e
la

ti
v

a
 d

o
 a

r 
 (

%
) 

HR Média

HR Máxima

HR Mínima

A B 



3.4.1. ACTIVIDADE ENZIMÁTICA 

A quantidade de uma enzima presente numa amostra é estimada pela sua actividade, ou 

seja, pela quantidade de produto formado por unidade de tempo, em condições bem 

definidas. Isto deve-se ao facto de as velocidades das reacções catalizadas por enzimas 

serem directamente proporcional à quantidade de enzima existente. Uma unidade de 

actividade enzimática (U) é definida como a quantidade de enzima que catalisa a 

transformação de 1 µmole de substrato por minuto, a 25°C, em condições bem definidas de 

pH e concentração de de substrato próxima de valores óptimos. 

As determinações da actividade de CAT, SOD e GS em folhas de Jatropha curcas L. foram 

realizadas em espectrofotómetro, sendo utilizado um método contínuo na medição da 

velocidade de reacção em função do tempo. Este aparelho mede a variação da absorvância, 

para um determinado comprimento de onda, que ocorre após a inserção da cuvete contendo 

uma solução com a enzima e os respectivos substratos. 

Este tipo de determinações deve ser efectuada na presença de concentrações saturantes de 

substrato, para que não ocorram efeitos limitantes, e porque, enzimas saturadas com 

substrato mantêm a velocidade de catálise igual à velocidade inicial, durante um período 

maior, tornando a determinação mais rigorosa. Neste trabalho foram efectuadas curvas de 

calibração para todas as enzimas, de modo a determinar a quantidade de substrato a utilizar 

(ver anexo I, II e III). A actividade enzimática será expressa em actividade específica, ou 

seja, actividade enzimática em relação ao teor de proteína da amostra, U mg-1.  

 

3.4.1.1. PREPARAÇÃO DE EXTRACTOS 

A extracção das enzimas foi feita por maceração do material vegetal num almofariz frio, 

utilizando cerca de 0,5 g de folhas, ao que se adicionou 2 % (p/v) de polivinilpirrolidona 

insolúvel (PVP), Triton X100 (0,1%) e 2 mL de tampão de extracção, que era constituído por: 

• SOD – Tampão fosfato de potássio 105 mM, pH 7,8; EDTA 0,1 mM, DTT 1 mM e β-

Mercaptoetanol 10 mM. 

• CAT – Tampão fosfato de potássio 300 mM, pH 7,5; EDTA 2 mM e ascorbato de 

sódio 20 mM. 

• GS – Tris-HCl 50 mM, pH 7,9; MgSO4 20 mM, β-Mercaptoetanol 74 mM.   

O material vegetal foi então centrifugado a 15000 g, durante 15 minutos a 4°C, numa 

centrífuga refrigerada. O sobrenadante foi recolhido para tubos “eppendorf”, obtendo-se um 

extracto límpido que contém as enzimas a serem determinadas. 

 



3.4.1.2. DETERMINAÇÃO DA ACTIVIDADE DA SOD 

Para determinar a actividade da SOD adicionou-se 5 µL do extracto enzimático bruto a 2995 

µL de meio de reacção, constituído por tampão fosfato de potássio 52 mM, EDTA 0,1 µM, 

azul nitro-tetrazólio (NBT) 75 µM, metionina 13 mM e riboflavina 2 µM. A reacção ocorreu 

dentro de uma caixa revestida com papel de alumínio, à temperatura de 25°C sob 

iluminação de duas lâmpadas de 20 W. Após 10 minutos de exposição à luz, a iluminação 

foi interrompida e a formazana azul, produzida pela foto-redução do NBT, foi medida pela 

absorvância a 560 nm. Um meio de reacção exactamente igual ao anterior, mas mantido no 

escuro por igual período, serviu de branco e a sua absorvância a 560 nm foi subtraída da 

leitura da amostra que recebeu iluminação. Uma unidade de SOD foi definida como a 

quantidade de enzima necessária para inibir em 50 % a foto-redução do NBT. 

 

3.4.1.3. DETERMINAÇÃO DA ACTIVIDADE DA CAT 

Para determinar a actividade desta enzima adicionou-se 30 µL do extracto enzimático bruto 

ao meio de reacção constituído por tampão fosfato de potássio 50 mM pH 7,5 e H2O2 15 

mM. O decréscimo na absorvância, no primeiro minuto da reacção, foi medido a 240 nm, 

25°C, determinando-se desta forma a actividade da CAT. Foi considerado um coeficiente de 

extinção do H2O2 de 39,4 mM-1 cm-2. A sua actividade foi expressa em U mg-1 proteína (uma 

U corresponde à oxidação de 1 mmol H2O2 min-1). 

 

3.4.1.4. DETERMINAÇÃO DA ACTIVIDADE DA GS 

A actividade específica da GS foi calculada através da formação do γ-glutamil-hidroxamato 

que resulta da sua actividade biossintética. A reacção ocorreu a 30°C durante 20 minutos, 

adicionando-se 60 µL de extracto enzimático bruto a um meio de recção composto por 

tampão tricine 0,6 mM, L-glutamato 0,24 mM, hidroxilamina 18 µM, ATP 24 µM, MgSO4 12 

µM e β-Mercaptoetanol 45 µM. Após os 20 minutos a reacção foi interrompida pela adição 

do reagente cloreto férrico, formando-se um precipitado castanho. Em seguida a mistura foi 

centrifugada a 15000 g e o material sobrenadante serviu para realizar a leitura no 

espectrofotómetro a 540 nm. Os resultados obtidos foram expressos em U mg-1 proteína, 

sendo que uma U corresponde à formação de 1mmol de γ-glutamil-hidroxamato h-1. 

 

 

 



3.4.2. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS SOLÚVEIS 

Para extracção de proteínas totais usou-se tampão Sttit, que serviu para macerar as 

amostras foliares (cerca de 0,5 g). De seguida essa mistura foi centrifugada a 15000 g 

durante 15 minutos a 4°C, no final passou-se o sobrenadante para um “eppendorf”. O teor 

de proteínas totais das amostras foi calculado a partir de uma curva padrão feita com 

albumina de soro bovino (BSA), os resultados obtidos foram expressos em g kg-1 de massa 

fresca (Bradford, 1976). 

 

3.4.2. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE AMINOÁCIDOS LIVRES 

Para extracção de aminoácidos livres usou-se etanol, que serviu para macerar as amostras 

foliares (cerca de 0,5 g). De seguida essa mistura foi centrifugada a 15000 g durante 15 

minutos a 4°C, no final passou-se o sobrenadante para um tubo de ensaio. De seguida 

adicionou-se o reagente de ninidrina, que é um agente oxidante poderoso que causa a 

descarboxilação oxidativa dos aminoácidos produzindo CO2, NH3 e um aldeído com um 

átomo de carbono a menos. A ninidrina reduzida reage com a amónia libertada formando 

um complexo de cor violeta. Seguidamente os tubos foram fervidos em banho-maria durante 

20 minutos, e depois arrefecidos em água corrente tendo-se adicionado etanol a 50% e 

agitado vigorosamente. A quantificação do teor de aminoácidos livres foi feita no 

espectrofotómetro a uma absorvância de 570 nm, recorrendo-se para tal a uma curva 

padrão feita com uma solução padrão de aminoácidos (Glicina, Arginina, Fenilalanina e 

Ácido Glutâmico). 

 

3.4.3. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CLOROFILAS E CAROTENÓIDES 

A quantificação das clorofilas (a e b) foi feita a partir de extractos foliares de folhas maduras 

recentemente expandidas em acetona a 80% (v/v), de 5 plantas por tratamento, segundo o 

método proposto por Lichtenthaler (1987). O teor de clorofilas foi determinado com base em 

leituras de absorvância a 663 nm para a clorofila a, a 645 nm para a clorofila b, e a 480 nm 

para os carotenóides, efectuadas num espectrofotómetro. Os teores de clorofilas e 

carotenóides (g kg-1) foram calculados pelas seguintes fórmulas: 

Chla= [(12,25*abs 663) – (2,79*abs 645)] * [V/(1000*MF)]    

Chlb= [(21,5*abs 645) – (5,1*abs 663)] * [V/(1000*MF)]   

Car= [((1000*abs 480) – (1,82*chla) – (85,02*chlb))/198] * [V/(1000*MF)]    



Chla, Chlb e Car são respectivamente, os teores de clorofila a, b e carotenóides totais, e abs 

663, abs 645 e abs 480 as absorvâncias a 663, 645 e 480 nm. V corresponde ao volume da 

diluição usada (mL) e MF a massa fresca (g). 

 

3.4.4. DETERMINAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO DE LÍPIDOS 

Para a determinação dos níveis de peroxidação de lípidos foi utilizado o método do ácido 

tiobarbitúrico, que se baseia na formação de aldeído malónico (MDA). Pesaram-se cerca de 

0,5 g de amostra foliar e procedeu-se à extracção num almofariz,frio (cerca de 4°C) usando 

um 1,5 mL de ácido tricloroacético 0,1 % (TCA) como extractante. De seguida centrifugou-se 

a 15000 g durante 15 minutos, obtendo-se um extracto límpido. Retirou-se 1 mL da amostra 

para um tubo de vidro e juntando-se 4 mL de TCA 20 % contendo ácido tiobarbitúrico 0,5 % 

(TBA). Os tubos foram incubados a 90°C durante 20 minutos, após este período a reacção 

foi interrompida num banho de gelo. De seguida mediu-se a absorvância a 532 nm e a 600 

nm, num espectrofotómetro. A concentração de MDA foi calculada a partir do seu coeficiente 

de extinção (155 mM−1cm−1). 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O delineamento experimental foi completamente casualizado com cinco repetições por 

tratamento, tanto nas trocas gasosas como nas análises enzimáticas e bioquímicas. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e foi feito o teste t-Student 

para comparação de médias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. TEOR DE ÁGUA NO SOLO 

Ao longo do ensaio o teor de água no solo variou entre 16 e 22 % nas plantas do grupo de 

controlo (Fig. 4.1). No dia inicial todos os tratamentos apresentavam valores entre 21 e 22 

%. Nos pontos de maior stress registaram-se 3,8, 3,7 e 2,5 % de água no solo, para os 

tratamentos S4, S8 e S18, respectivamente. Após o período de restrição hídrica a rega foi 

restabelecida e o teor de água recuperou para níveis semelhantes aos do grupo de controlo 

nos tratamentos S4 e S8, enquanto que o S18 atingiu valores superiores. Uma possível 

explicação para este facto está relacionada com o facto de as plantas do S18 não terem 

recuperado prontamente a taxa de transpiração após re-hidratação (Fig. 4.3).  

Uma diminuição gradual da quantidade de água no solo, causa também uma diminuição 

gradual na condutância estomática e na fotossíntese (ver Figs. 4.2 e 4.3), visto que a 

abertura estomática regula a saída de vapor de água da planta e ao mesmo tempo a 

entrada de CO2 para a fotossíntese (Ni e Pallardy, 1992; Calbo e Moraes, 2000). Uma 

quebra no potencial de água das folhas, provocada pelo decréscimo na disponibilidade de 

água no solo, leva à redução da condutância estomática (Ehlers e Goss, 2003). 

 

Fig. 4.1 – Humidade do solo em plantas de pinhão-manso submetidas ao défice hídrico por 4 (S4), 8 (S8) e 18 

(S18) dias, e grupo de controlo (C). Cada ponto corresponde à média de cinco medidas efectuadas nas primeiras 

horas da manhã. Os valores representam as médias± erro padrão. O erro padrão é igual ou inferior à dimensão 

do símbolo quando este não é visível. 

4.2. TROCAS GASOSAS 

Como se pode observar na figura 4.2, no primeiro dia do ensaio todos os tratamentos 

partiam do mesmo patamar, apresentando valores da taxa de fotossíntese entre 11 e 12 

µmol m-2 s-1. Após 4, 8 e 18 dias de suspensão da rega esses valores diminuíram para 0,2, 
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0,1 e 0,27 µmol m-2 s-1, respectivamente. A recuperação da fotossíntese ocorreu 4 dias após 

a re-hidratação para as modalidades S4 e S8 e após 6 dias para a S18. Em nenhuma das 

situações houve sinal aparente de danos nos fotossistemas, visto que a fotossíntese foi 

prontamente recuperada após a re-hidratação das plantas. Uma rápida recuperação na taxa 

de fotossíntese após um período de stress hídrico parece ser uma característica de plantas 

mais resistentes a este tipo de stress (Ludlow et al., 1980). 

 A redução da taxa de assimilação de CO2 durante o stress hídrico deve-se à redução da 

disponibilidade de CO2 no interior da folha, causada pelo fecho dos estomas em resposta à 

redução da disponibilidade de água no solo (Rosa et al., 1991). Esse aumento da resistência 

à difusão gasosa e a diminuição na taxa de assimilação de CO2 determina menor perda de 

água por transpiração, além de afectar a fotossíntese (Chaves e Oliveira, 2004). 

 

Fig. 4.2 – Variação da taxa de fotossíntese (A) em plantas de pinhão-manso submetidas ao défice hídrico por 4 

(S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias, e grupo de controlo (C). Cada ponto corresponde à média de cinco medidas 

efctuadas nas primeiras horas da manhã. Os valores representam as médias± erro padrão. As setas marcam o 

dia em que cada tratamento foi reidratado. 

Wu et al. (2008) sugeriram que sob stress hídrico, uma diminuição na taxa de fotossíntese 

pode estar associada à diminuição do teor de clorofilas, o que vai de encontro aos 

resultados obtidos neste estudo (ver Tabela 4.1). Foi verificado para todos os tratamentos, 

durante a fase de stress, uma redução na fotossíntese e na condutância estomática 

associadas a elevados valores de Ci (ver AnexoII) tal como Wu et al. (2008) tinham 

constatado. Isto sugere que a diminuição da disponibilidade de CO2 ao nível do mesófilo, 

causada pelo fecho dos estomas, não foi a principal causa do decréscimo da assimilação de 

CO2. Segundo Rouhi et al. (2007) citado por Wu et al. (2008), o aumento de Ci indica uma 

diminuição na eficiência de carboxilação, tal como se verificou neste estudo (ver anexo I). 

Isto significa que as limitações não-estomáticas prevaleceram sobre as limitações 

estomáticas, para as condições de stress impostas neste ensaio. 
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Fig. 4.3 – Variação da condutância estomática (gs) em plantas de pinhão-manso submetidas ao défice hídrico 

por 4 (S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias, e grupo de controlo (C). Cada ponto corresponde à média de cinco medidas 

efctuadas nas primeiras horas da manhã. Os valores representam as médias± erro padrão. As setas marcam o 

dia em que cada tratamento foi reidratado. 

Na fase inicial, antes da indução do stress, a gs variava entre 0,19 e 0,23 mol m-2 s-1, não 

havendo diferenças significativas entre os tratamentos. Ao fim de 4, 8 e 18 dias de stress 

hídrico todos os tratamentos atingiram o valor zero na gs. A recuperação da condutância 

estomática seguiu o mesmo padrão da fotossíntese, sendo no entanto um pouco mais lenta, 

para as modalidades S4 e S8 ocorreu passados 6 dias, e para a S18  demorou 8 dias após 

a re-hidratação. A lenta recuperação da condutância estomática após um período de défice 

hídrico é atribuída à elevada concentração de ácido abscísico (ABA), acumulado durante o 

stress (Mansfield e Davies, 1985). Em plantas de Euterpe oleracea submetidas a 61 dias de 

supressão de água a recuperação da condutância estomática só ocorreu 14 dias após a re-

hidratação do solo (Calbo e Moraes, 2000). Para estes autores, a lenta indução do stress e 

o baixo potencial de água atingido, podem ter possibilitado uma maior produção de ABA, o 

que permitiu às plantas conservar a turgescência devido à manutenção de uma baixa 

condutância estomática (Mansfield e Davies, 1985). Num estudo efectuado com plantas de 

coqueiro submetidas ao stress hídrico durante trinta dias, não houve recuperação total da 

fotossíntese após re-hidratação (Repellin et al., 1994). Uma recuperação lenta e parcial foi 

observada por Calbo (1996, in Oliveira et al., 2002) em plantas de Mauritia flexuosa (70 %, 

cinco dias após o restabelecimento da rega) e em plantas de Euterpe oleracea (90 %, 

catorze dias após a re-hidratação). Sob condições de défice hídrico, tem sido demonstrada a 

relação directa entre o fecho dos estomas e a redução da concentração intercelular de CO2, 

o que provoca decréscimos na assimilação do CO2 e no rendimento quântico do 

fotossistema II (Baker, 1993, in Queiroz et al., 2002). Entretanto, também tem sido relatado 

que sob stress hídrico severo, além das restrições estomáticas no suprimento de CO2 , 

podem ocorrer limitações em componentes não estomáticos, com danos nos centros de 
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reação do fotossistema II, os quais podem apresentar reversão parcial após re-hidratação 

(Angelopoulos et al., 1996, in Queiroz et al., 2002). Há evidências de que os efeitos do 

stress hídrico sobre o fotossistema II podem ser provocados pela produção e acumulação 

de espécies reactivas de oxigénio, o que desencadeia danos às membranas e quebra na 

actividade fotossintética (Smirnoff, 1993). Os resultados encontrados neste trabalho são 

similares aos obtidos por Repellin et al. (1994) em plantas de coqueiro, em que os 

decréscimos nas taxas de fotossíntese, transpiração e condutância estomática foram 

simultâneos. Calbo & Moraes (1997) em plantas de Mauritia flexuosa verificaram que a 

transpiração e a condutância estomática foram reduzidas antes de decréscimos acentuados 

nas taxas de fotossíntese. Sob condições de stress hídrico normalmente um decréscimo na 

gs é acompanhado pela diminuição da taxa de transpiração (E), como já foi verificado por 

Hu et al. (2006) em genótipos de cevada, entre outros. 

 

Fig. 4.4 – Variação da taxa de transpiração (E) ao longo do ensaio. em plantas de pinhão-manso submetidas ao 

défice hídrico por 4 (S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias, e grupo de controlo (C). Cada ponto corresponde à média de 

cinco medidas efctuadas nas primeiras horas da manhã. Os valores representam as médias± erro padrão. As 

setas marcam o dia em que cada tratamento foi reidratado. 

Ao 4º, 8º e 18º dias de stress o teor relativo de água no solo era 3,8, 3,7 e 2,5 %, 

respectivamente. Neses mesmos dias a taxa de fotossíntese era 0,2, 0,1 e 0,27 µmol m-2 s-1, 

a taxa de transpiração era 0,08, 0,25 e 0 mmol m-2 s-1, e a condutância estomática 

apresentava o valor de 0 mol m-2 s-1 para todos os tratamentos. Evidencia-se desta forma, 

uma estratégia de economia de água durante o período crítico, com o fecho dos estomas e 

a manutenção de menores taxas de transpiração, em detrimento da absorção de CO2. 

A forma como a taxa de fotossíntese (A) se relaciona com a condutância estomática (gs) 

tem importância ecológica, pois se estas variarem proporcionalmente, numa relação linear, é 

possível que a concentração interna de CO2 (Ci) e a eficiência do uso da água (A/E) se 

mantenham constantes, no sentido de uma optimização das trocas gasosas (Schulze e Hall, 
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1982). No presente trabalho, apesar da assimilação de CO2 e da condutância estomática 

variarem no mesmo sentido, a relação A/E (Fig. 4.5) diminuiu com o decréscimo de gs, ou 

seja, como agravamento do stress hídrico, o que indica que a diminuição da condutância 

durante o stress provocou uma redução na eficiência do processo fotossintético, resultados 

semelhantes foram obtidos por Oliveira et al. (2002). Calbo e Moraes (1997), em plantas de 

Stryphondendron adstringens observaram uma resposta diferente. Estes autores registaram 

um aumento na eficiência do uso da água, quando a condutância estomática e a 

transpiração foram menores. Provavelmente, essa espécie está mais bem adaptada ao 

defice hídrico do que o pinhão-manso. 

 

Fig. 4.5 – Variação da eficiência do uso da água (WUE) ao longo do ensaio. em plantas de pinhão-manso 

submetidas ao défice hídrico por 4 (S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias, e grupo de controlo (C). Cada ponto corresponde 

à média de cinco medidas efctuadas nas primeiras horas da manhã. Os valores representam as médias± erro 

padrão. As setas marcam o dia em que cada tratamento foi reidratado. 

 

4.3. ACTIVIDADE ENZIMÁTICA 

Através da análise da figura 4.6 podemos ver que o stress hídrico provocou um aumento na 

actividade da superóxido dismutase (SOD) nos tratamentos S8 e S18, que foi de 192,5 e 

72,6 %, respectivamente. O aumento registado na S4 não foi estatísticamente significativo. 

Após a re-hidratação das plantas os níveis da SOD no S8 mantiveram-se superiores 105,3 

% em relação ao controlo. Por outro lado, no S4 e S18 a actividade dessa enzima voltou ao 

seu nível inicial. As plantas do S8 possivelmente permaneceram com seu sistema 

antioxidativo em alerta devido a um maior aumento de radicais livres com o avançar do 

período de stress.  
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Fig. 4.6 – Actividade da  superóxido dismutase (SOD) nas três fases do ensaio, inicial, stress e recuperação, 

para os três tratamentos, S4 (A), S8 (B) e S18 (C). Cada U corresponde à quantidade de enzima capaz de inibir 

em 50% a fotorredução do corante azul de nitro-tetrazólio. As barras representam médias± erro padrão (n=5). 

Valores seguidos por letras diferentes denotam significância a p ≤ 0,05. 

É sabido que o funcionamento do sistema antioxidativo em resposta ao stress hídrico 

depende da severidade do mesmo, da idade da planta e da espécie em questão (Smirnoff, 

1993; Mittler e Zilinskas, 1994). Neste caso eram plantas da mesma espécie e encontravam-

se no mesmo estado de desenvolvimento, pelo que o efeito verificado deve-se ao stress 

induzido. Em geral, a diminuição da actividade da SOD leva a um aumento dos radicais 
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livres, que danificam as membranas, causando uma quebra nas taxas fotossintéticas. Após 

a recuperação, os níveis de actividade da SOD diminuíram, o que se pode relacionar com o 

decréscimo da quantidade de O2
•- existente, em consequência da redução do stress. 

 

Fig. 4.7 – Actividade da catalase (CAT) nas três fases do ensaio, inicial, stress e recuperação, para os três 

tratamentos, S4 (A), S8 (B) e S18 (C). Cada U corresponde à oxidação de 1 mmol H2O2 min-1. As barras 

representam médias± erro padrão (n=5). Valores seguidos por letras diferentes denotam significância a p ≤ 0,05. 

O aumento da actividade da SOD foi acompanhado por um aumento da actividade da 

catalase (CAT) que foi, no período de stress, 45 e 18,2 % maior em relação as plantas 

controlo (fig.4.7), para os tratamentos S8 e S18, respectivamente. Na fase da recuperação, 
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a actividade da CAT mostrou um padrão distinto do evidenciado pela actividade da SOD, 

com actividades 40 % (S4) e 20,8 % (S18) superiores em relação às plantas controlo.  

Demonstrou-se neste estudo, que a actividade da CAT aumentou linearmente com a 

intensidade do stress, enquanto que a actividade da SOD teve um aumento maior nas 

plantas sob stress moderado do que nas plantas fortemente stressadas, dados similares aos 

obtidos por Luna et al. (2005) para plantas de trigo. Uma possível explicação para a queda 

da actividade das enzimas com a duração do stress hídrico poderá ser a diminuição da 

produção de espécies reactivas de oxigénio (EROs), resultante da aclimatação da planta 

àquela condição (Jiang e Zhang, 2002).   

O facto do H2O2, produzido pela SOD, servir como substracto para outras enzimas, por 

exemplo CAT e ascorbato peroxidase (APX), explica circunstancialmente a relação indirecta 

entre o aumento da actividade da SOD e da CAT nas plantas em recuperação, descritas 

neste trabalho. Uma confirmação disto poderia ser dada pela análise da actividade da APX. 

No trabalho de Jiang e Zhang (2002) o aumento da actividade da SOD, CAT e APX após 12 

horas de stress foi de 21 %, 52 % e 33 %, respectivamente, o que mostra que a 

destoxificação das EROs é realizada por um conjunto de enzimas. 

Considerando que a CAT é directamente regulada pelos níveis de H2O2 (Polidoros e 

Scandalios, 1999), a reduzida actividade desta enzima durante a fase de stress no 

tratamento S4 sugere que não existiram alterações significativas no processo de formação 

de H2O2, ou que outro sistema enzimático tenha estado envolvido. 

A actividade da enzima glutamina sintetase (GS) teve um aumento significativo apenas no 

tratamento S18, 40 % em relação ao grupo de controlo (fig. 4.8). Nos restantes tratamentos, 

S4 e S8, houve também um aumento mas não foi estatisticamente significativo. Após a re-

hidratação a actividade da GS foi restabelecida para os seus níveis basais. O aumento da 

actividade desta enzima sem que haja também um aumento na síntese de aminoácidos 

solúveis totais demonstra que nas plantas submetidas ao stress, em particular nas do S18, a 

actividade fotorrespiratória teve uma importância significativa. Tais evidências podem ser 

confirmadas pelo aumento da actividade da catalase, uma enzima essencialmente 

peroxissomal, essencial na remoção do H2O2 produzido durante a fotorrespiração (Azevedo 

et al. 1998). Já foi demonstrado, em outras espécies que a actividade fotorrespiratória é 

fortemente aumentada em condições de stress hídrico, uma vez que o fecho estomático 

diminui a assimilação de CO2 e deixa a rubisco mais susceptível ao O2 da respiração. 



 

Fig. 4.8 – Actividade da glutamina sintetase (GS) nas três fases do ensaio, inicial, stress e recuperação, para os 

três tratamentos, S4 (A), S8 (B) e S18 (C). Cada U corresponde à produção de 1 mmol de γ-glutamil hidroxamato 

h-1. As barras representam médias± erro padrão (n=5). Valores seguidos por letras diferentes denotam 

significância a p ≤ 0,05. 

 

4.4. AMINOÁCIDOS, PROTEÍNAS, CLOROFILAS E CAROTENÓIDES TOTAIS 

Sob stress hídrico o conteúdo de clorofila a diminuiu significativamente (Tabela 4.1), tal 

como verificado por Beltrano et al. (2006). O rácio clorofila a/b diminuiu significativamente 

durante o período de stress para as modalidades S8 e S18, tal como verificado por Loggini 
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et al. (1999), mas na modalidade S4, a quebra neste rácio não se mostrou significativa. 

Após a re-hidratação as modalidades S4 e S8 atingiram valores semelhantes aos do grupo 

de controlo, ao passo que a S18 alcançou valores significativamente superiores. Durante 

períodos de stress hídrico, a diminuição do conteúdo em clorofilas é comum, tendo sido 

observada quer em milho (Alberte et al., 1977), quer em trigo (Loggini et al., 1999). Tal facto 

deve-se à exposição das clorofilas a agentes de degradação como as EROs (Loggini et al., 

1999). Dependendo do nível de stress a que as plantas estão sujeitas, poderá haver maior 

ou menor degradação de clorofila. Foi constatado que em espécies tipicamente 

mediterrânicas, ocorre uma diminuição da clorofila, durante o Verão, de forma a regular a 

fotossíntese em condições de baixos recursos hídricos e elevada radiação solar. As 

reduções na concentração de clorofilas podem estar associadas a processos fotoxidativos 

ou a alterações na organização dos fotossistemas, de modo a servir como um mecanismo 

fotoprotector para os cloroplastos (Elvira et al., 1998; Ottander et al., 1995). 

Sairam e Saxena (2000) demonstraram que o nível de clorofilas e carotenóides diminuía 

com a idade da planta, tanto nas plantas resistentes quanto nas susceptíveis ao stress 

hídrico. No presente trabalho trabalho foi verificada, para os tratamentos S8 e S18, uma 

diminuição nos teores de clorofila a ao longo do tempo.  Durante a fase de stress, apenas no 

tratamento S8 foram verificadas diferenças significativas nos teores de carotenóides, tendo 

havido uma redução de 4 % em relação ao grupo de controlo. Durante a fase de 

recuperação apenas no S18 houve uma diferença significativa em relação ao controlo, que 

aumentou  14,2 %.  

A tolerância relativa de um genótipo pode ser medida através dos seus níveis basais de 

carotenóides, que podem desactivar o oxigénio singleto e dissipar a energia da clorofila 

tripleto. Elevados níveis de clorofilas e de carotenóides já foram reportados anteriormente 

em espécies tolerantes (Pastori e Trippi, 1992; Sairam, 1994). Sabe-se hoje em dia que os 

carotenóides têm um papel importante na protecção contra a fotoxidação, dissipando o 

excesso da energia de excitação (Lawlor, 1995; Asada, 1999; Mittler, 2002). 

Durante a fase de stress o rácio clorofila a/ clorofila b diminuiu em todos os tratamentos. No 

S8 e no S18 o decréscimo foi de 10 e 19 %, respectivamente. Dados contrários foram 

mostrados por Ma et al. (1997), em que esse rácio sofreu um aumento em condições de 

stress  salino moderado e severo. 

A degradação das clorofilas observada durante a fase de stress deve conferir vantagem 

adaptativa para a colonização de ambientes caracterizados por prolongados períodos de 

seca. Através deste mecanismo, a excitação luminosa do aparelho fotossintético é impedida, 

o que deve prevenir a ocorrência de danos que poderiam ser provocados pela 



indisponibilidade de aceitadores de electrões entre os fotossistemas (Farrant e Kruger, 

2001). 

Tabela 4.1 - Conteúdo foliar de clorofilas e carotenóides totais em plantas de pinhão-manso, submetidas a 4 

(S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias de défice hídrico. Médias± erro padrão de 5 amostras. Valores seguidos por *, ** e 

*** denotam significância a p ≤ 0,05, p ≤ 0,01 e p ≤ 0,001, respectivamente. (MF - massa fresca) 

Clorofila a (g kg-1 MF) 

Tratamento 

Inicial   Stress   Recuperação 

Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença 

S4 1.66 ± 0.09 1.66 ± 0.09 0  1.34 ± 0.10 1.39 ± 0.07 -0,05  1.57 ± 0.11 1.82 ± 0.10 -0,25 

S8 1.66 ± 0.09 1.66 ± 0.09 0  1.83 ± 0.12 1.46 ± 0.14 0.37 *  1.11 ± 0.13 1.59 ± 0.09  -0.48 ** 

S18 1.66 ± 0.09 1.66 ± 0.09 0  1.42 ± 0.11 1.14 ± 0.10 0,28  1.50 ± 0.11 1.39 ± 0.11 0,11 

Clorofila b (g kg-1 MF) 

Tratamento 

Inicial   Stress   Recuperação 

Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença 

S4 0.45 ± 0.03 0.45 ± 0.03 0  0.39 ± 0.01 0.48 ± 0.03  -0.09 *  0.40 ± 0.02 0.49 ± 0.03  -0.09 * 

S8 0.45 ± 0.03 0.45 ± 0.03 0  0.53 ± 0.03 0.43 ± 0.04 0.10 *  0.38 ± 0.03 0.42 ± 0.02 -0,04 

S18 0.45 ± 0.03 0.45 ± 0.03 0   0.36 ± 0.02 0.37 ± 0.03 -0,01   0.40 ± 0.02 0.38 ± 0.03 0,02 

Carotenóides totais (g kg-1 MF) 

Tratamento 

Inicial   Stress   Recuperação 

Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença 

S4 0.38 ± 0.02 0.38 ± 0.02 0  0.44 ± 0.02 0.47 ± 0.02 -0,03  0.37 ± 0.02 0.42 ± 0.02 -0,05 

S8 0.38 ± 0.02 0.38 ± 0.02 0  0.47 ± 0.02 0.38 ± 0.03 0.09 *  0.38 ± 0.03 0.45 ± 0.01 -0,06 

S18 0.38 ± 0.02 0.38 ± 0.02 0   0.40 ± 0.03 0.39 ± 0.03 0,01   0.31 ± 0.02 0.39 ± 0.01  -0.08 * 

Clorofila a / b 

Tratamento 

Inicial   Stress   Recuperação 

Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença 

S4 3.29 ± 0.08 3.29 ± 0.08 0  3.27 ± 0.16  2.83 ± 0.15 0,44  3.82 ± 0.11 3.68 ± 0.06 0,14 

S8 3.29 ± 0.08 3.29 ± 0.08 0  3.72 ± 0.15 3.34 ± 0.06 0.38 *  3.70 ± 0.09 3.79 ± 0.06 -0,08 

S18 3.29 ± 0.08 3.29 ± 0.08 0   3.67 ± 0.08 2.99 ± 0.06 0.68 ***   3.51 ± 0.09 4.01 ± 0.09  -0.50 ** 

Clorofila / Carotenóides 

Tratamento 

Inicial   Stress   Recuperação 

Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença 

S4 4.69 ± 0.13 4.69 ± 0.13 0  5.03 ± 0.11 4.65 ± 0.20 0,38  4.94 ± 0.14 4.79 ± 0.22 0,15 

S8 4.69 ± 0.13 4.69 ± 0.13 0  5.32 ± 0.12 4.28 ± 0.08 1.04 ***  4.85 ± 0.19 5.00 ± 0.11 -0,15 

S18 4.69 ± 0.13 4.69 ± 0.13 0   4.97 ± 0.12 4.57 ± 0.09 0.39 *   4.90 ± 0.21 5.02 ± 0.15 -0,12 



O stress hídrico fez diminuir significativamente a síntese de proteínas e aminoácidos (Tabela 

4.2) para todos os tratamentos. Após a re-hidratação o teor de proteínas das modalidades 

S4 e S8 atingiu o mesmo nível em relação ao das plantas controlo, enquanto que para a 

modalidade S18 foi significativamente superior. Resultados semelhantes foram descritos por 

Beltrano et al. (2006). 

O aumento nos teores de aminoácidos tem sido relatado em vários trabalhos quando as 

plantas são expostas a agentes de stress (Cooley e Foy, 1992; Droge, 2002). Possíveis 

explicações sobre os aumentos observados no pool de aminoácidos incluem a inibição da 

síntese de proteínas, aumento da hidrólise de proteínas, decréscimo do uso de aminoácidos 

como fonte de carbono respiratório e/ou aumento da biossíntese de aminoácidos (Colley e 

Foy, 1992). 

Tabela 4.2 - Teor de aminoácidos solúveis totais e de proteínas totais em plantas de pinhão-manso, submetidas 

a 4 (S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias de défice hídrico. Médias± erro padrão de 5 amostras. Valores seguidos por *, ** 

e *** mostram significância a p ≤ 0,05, p ≤ 0,01 e p ≤ 0,001, respectivamente. (MF - massa fresca) 

Aminoácidos solúveis totais (mmol kg-1 MF) 

Tratamento 

Inicial   Stress   Recuperação 

Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença 

S4 49.40 ± 1.61 49.40 ± 1.61 0  47.52 ± 1.67 40.81 ± 1.88 6.71 *  53.57 ± 2.86 60.26 ± 2.33 -6,69 

S8 49.40 ± 1.61 49.40 ± 1.61 0  55.34 ± 0.83 34.42 ± 2.80 20.92 ***  49.72 ± 1.61 62.52 ± 2.11  -12.79 *** 

S18 49.40 ± 1.61 49.40 ± 1.61 0  47.34 ± 1.45 40.75 ± 1.63 6.58 **  42.49 ± 1.98 66.49 ± 5.67  -24.00 ** 

 

Proteínas solúveis totais (g kg-1 MF) 

Tratamento 

Inicial   Stress   Recuperação 

Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença   Controlo Stress Diferença 

S4 38.84 ± 1.62 38.84 ± 1.62 0  33.31 ± 2.48 25.49 ± 2.03 7.83 *  24.09 ± 1.35 23.43 ± 1.17 0,66 

S8 38.84 ± 1.62 38.84 ± 1.62 0  24.95 ± 0.56 13.82 ± 0.79 11.13 *  25.56 ± 1.93 21.93 ± 2.28 3,64 

S18 38.84 ± 1.62 38.84 ± 1.62 0   22.75 ± 0.86 19.75 ± 0.83 3.00 *   19.42 ± 2.20 34.48 ± 3.65   -15.06 ** 

 

A biossíntese de aminoácidos tem uma relação directa com o metabolismo secundário e, 

portanto, mudanças afectando o conteúdo de aminoácidos podem orientar o metabolismo 

para uma resposta de defesa (Buchanan et al., 2000). 

Os resultados obtidos mostram que a perda de clorofila, a diminuição do teor de proteínas 

solúveis foliares e do teor de aminoácidos livres são indicativos da aceleração da 

senescência foliar (Thomas e Stoddart, 1980; Nooden et al., 1997) promovida pelo stress 

hídrico, tal como Beltrano et al. (2006) demonstrou para trigo e Sgherri et al. (1996) para 



girassol. No presente trabalho foi possível verificar, a partir do 11º dia de restrição hídrica, o 

início da abcisão foliar, no tratamento S18. 

A fotossíntese, condutância, transpiração, proteínas solúveis e clorofila a diminuíram 

linearmente com o stress hídrico, tal como tinha sido verificado por Iturbe-Ormaretxe et al. 

(1998) em ervilheiras. A diminuição da quantidade de proteínas e de clorofila, durante o 

período de stress hídrico, pode ter levado a  uma diminuição do conteúdo em xantofilas e da 

eficiência dos centros de reacção abertos do PSII, tal como Maroco et al. (2002) verificou 

para videiras. A funcionalidade das proteínas pode ser afectada pelas EROs, quer por 

oxidação das cadeias laterais dos aminoácidos quer por reacções secundárias com 

produtos da peroxidação de lípidos (Reinheckel et al., 2000). 

 

4.5. PEROXIDAÇÃO DE LÍPIDOS 

A peroxidação de lípidos, determinada através da produção de aldeído malónico (MDA) 

sofreu um aumento significativo, durante a fase de stress hídrico, de 18, 26 e 57 % nos 

tratamentos S4, S8 e S18, respectivamente (Fig. 4.9). Na fase de recuperação o S8 

apresentou valores de MDA superiores ao controlo e o S18 valores inferiores. Em condições 

de stress hídrico Sairam e Saxena (2000) verificaram um aumento da peroxidação de 

lípidos, que provocou uma diminuição na estabilidade da membrana. Verificaram também 

que os menores valores de peroxidação de lípidos estavam associados a uma maior 

actividade das enzimas antioxidantes e um teor mais elevado de clorofilas e carotenóides. 

Esfandiari et al. (2007) mostraram que o aumento das enzimas antioxidantes SOD e CAT 

provocou uma diminuição na produção de MDA, dados opostos aos obtidos no nosso 

trabalho. 

O aumento na peroxidação de lípidos em plantas submetidas ao défice hídrico tem sido 

considerado como um sintoma da ocorrência de danos oxidativos nas células e pode ser 

usado como um fiável indicador da produção de EROs (Iturbe-Omaretxe et al., 1998). O 

aumento de radicais livres e o consequente aumento da peroxidação de lípidos, durante a 

fase de stress hídrico, pode ser atribuído à supressão do potencial  de scavenging dos 

cloroplastos, o que pode levar à senescência foliar. 

No período de recuperação verificou-se que os níveis de MDA diminuíram significativamente 

em relação à situação de stress hídrico, indicando uma reposição da capacidade de 

scavenging das EROs formadas, e portanto, uma menor extensão dos danos oxidativos ao 

nível dos lípidos membranares. Estes resultados estão de acordo com os obtidos para 

outros parâmetros, como o teor de clorofila, o que indicia danos oxidativos no sistema 

fotossintético na situação de stress hídrico estudada.  



 

Fig. 4.9 – Peroxidação de Lípidos, medida através da produção de MDA, nas três fases do ensaio, inicial, stress 

e recuperação, para os três tratamentos, S4 (A), S8 (B) e S18 (C). As barras representam médias± erro padrão 

(n=5). Valores seguidos por letras diferentes denotam significância a p ≤ 0,05. 
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5.CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho com Jatropha curcas L. submetida a condições de 

stress hídrico permitem-nos tirar algumas conclusões que passamos a referir. 

A desidratação do solo induziu uma redução da taxa fotossintética, principalmente devida à 

diminuição da condutância estomática. Com o agravamento do stress as limitações ao nível 

do mesófilo passaram a ter uma maior contribuição para esta redução. Com a re-hidratação 

do solo as plantas recuperaram a taxa fotossintética e a condutância estomática para os 

seus níveis iniciais, medidos antes da imposição do stress. 

O aumento da actividade das enzimas SOD e CAT durante a fase de stress demonstra que 

existem mecanismos activos de destoxificação das EROs. A diminuição do teor de clorofila e 

o aumento dos níveis de MDA em condições de stress hídrico indiciam danos oxidativos no 

sistema fotossintético. A diminuição dos níveis de MDA, aumento do teor de clorofila e 

aumento da razão clorofila/carotenóides no período de recuperação, indicam uma possível 

reparação dos danos oxidativos causados. 

O stress hídrico provocou uma clara diminuição no teor de aminoácidos e de proteínas, o 

que pode ter posto em causa alguns processos do metabolismo celular. De salientar que 

após a re-hidratação do solo as plantas recuperaram os seus níveis iniciais de aminoácidos 

e proteínas. 

Em resumo, os nossos resultados permitem-nos afirmar que a Jatropha curcas L. apresenta 

alguma resistência ao stress hídrico, dispondo de algumas adaptações e mecanismos que 

lhe permitem reduzir as perdas de água e combater o stress oxidativo. Desta forma, 

julgamos que  a Jatropha curcas L. pode ser uma cultura viável para zonas áridas tendo em 

vista a produção de biodiesel. Não obstante, pensamos também que muito trabalho tem 

ainda de ser feito, nomeadamente na compreensão das respostas desta planta ao stress 

hídrico, o que será um factor determinante para o seu melhoramento genético. 
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ANEXO I 

 

Anexo I - Variação da eficiência instantânea de carboxilação (A/Ci) ao longo do ensaio. em plantas de 
pinhão-manso submetidas ao défice hídrico por 4 (S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias, e grupo de controlo 
(C). Cada ponto corresponde à média de cinco medidas efctuadas nas primeiras horas da manhã. Os 
valores representam as médias± erro padrão. As setas marcam o dia em que cada tratamento foi 
reidratado. 

 

ANEXO II 

 

Anexo II - Variação da concentração interna de CO2 (Ci) ao longo do ensaio. em plantas de pinhão-
manso submetidas ao défice hídrico por 4 (S4), 8 (S8) e 18 (S18) dias, e grupo de controlo (C). Cada 
ponto corresponde à média de cinco medidas efctuadas nas primeiras horas da manhã. Os valores 
representam as médias± erro padrão. As setas marcam o dia em que cada tratamento foi reidratado. 
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ANEXO III 

 

Anexo II – Curva de calibração para a SOD em plantas de Jatropha curcas L. (pinhão-manso). 

 

  

 

 

ANEXO IV 

 

Anexo III – Curva de calibração para a CAT em plantas de Jatropha curcas L. (pinhão-manso). 
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ANEXO V 

 

Anexo IV – Curva de calibração para a GS em plantas de Jatropha curcas L. (pinhão-manso). 
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