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ABREVIATURAS USADAS 

No presente trabalho foram usadas uãrias abre -

viaturas, principalmente as relacionadas a seguir : 

DTE - ditioeritrltol

OTT - ditiotreitol

HEPES - ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N'-2-etanosulfônico 

! A F - í ri d h: e .: d e - ã r e a ·· f 6 1 1 ar

1y � iangley {cal/cm2 )

lRGA = infrared gas analyzer 

MES - ácido morfolinoetanosulfônico

PPO - 2,5-difeniloxazole

POPOP ··· l ,l¾-bis-2(5-feni loxalozi 1) benzeno 

RAF - relação de área foliar

R-5-P - ribose-5-fosfato

RuDP - ribulose-1,5-difosfato

TAL - taxa de assimilação líquida

TCR - taxa de crescimento relativo



l. RESUMO

O presente trabalho consta de uma. série de e){-

perimentos desenvolvidos no Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/ESALQ./USP). A sua principal final idade foi 

a de testar a adeq�abilidade do método de Jncorporaçio de 
14

co 2 em folhas intactas, utilizando equipamento portatil 

para detectar diferenças na eficiência fotossintética de v� 

riedades de feijoeiro (PhaseoZus vuZgaris L.). As diferenças 

relativas a atividade da RuOP carboxilase em extrato bruto 

de folhas, área foliar e teor de clorofila das folhas também 

foram estudadas, procurando-se estabelecer as relações entre 

estes parâmetros e a taxa fotossintétlca. 

As plantas foram cultivadas em meio hidropôni

co com soluçio de Hoagland e Arnon n� 2, sendo utilizado o 

folfolo central da 1ê folha trifoliolada, exceto quando se 

estudou o efeito da idade da folha, quando foram usados os 

folfolos centrais de todas as folhas do mesmo ramo. A análi

se das condições experimentais e da própria metodologia se 

constituem pontos b�sicos do trabalho. 



te, variou de 

2. 

A taxa de incorporação de 14
co

2
, à luz satura!!. 

2 14,94 a 22,91 mg co2/dm .hora, podendo-se divi

dir as variedades em duas classes, tendo como limite a taxa 

de 20 •9 co
2

/dm2.hora. Observa-�e uma variabilidade relativ�

mente elevada entre plantas da mesma variedade e forte depe!!. 

dência em relação ao ambiente, de modo que as diferenças en

tre va r I edades somente po·dem ser detectadas quando acentua -

das. Contudo, o método é apropriado para verificação destas 

diferenças em condições controladas. 

As diferenças encontradas em relação a ativida 

de da RuDP �arboxilase não foram consistentes de um ensaio 

para outro. Esta atividade corresponde aproximadamente à me

tade da taxa de incorporação, embora não se tenha verificado 

relação .entre estes, parâmetros.Também com a área foliar to

tal e o teor de clorofila das folhas não se verificou tenden 

eia para correlação, apesar das diferenças entre variedades 

serem significativas, especialmente ã medida que a planta 

cresce. 



2 I N T R O D U Ç A O 

3. 

Uma das mais importantes metas da pesquisa dos 

sistemas fisiológicos da planta é o entendimento dos prece! 

sos que culminam na produção agrTcola, Esta capacidade de 

predizer a produtividade vem sendo perseguida desde a década 

• a • de 20, mas somente apos a 2- Guerra Mundial e que os primei-

ros resultados positivos começaram a aparecer. E. apesar da 

grande quantidade de estudos realizados, diversos aspectos 

morfogênicos, nutricionais, hormonais e enzimáticos relacio

nados i Eficiincla de Produção ainda continuam desconhecidos. 

Alguns fatores como a fotossfntese, a transloca 

çao e armazenamento de substâncias de reserva, a absorção e 

utilização de água e nutrientes, e caracteres morfológicos 

interagem de forma Tntlma e altamente complexa para determi ,... 

nar a "produção econômica'' da cultura. ,.. Segundo CHARLES• 

EDWARDS (1975), deve-se estabelecer os processos componentes 

do crescimento e tentar eliminar aqueles energeticamente in� 

ficientes, pois, do controle cinético das reações individu -

ais i que resulta a eflciincia global do crescimento� 
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O mais importante objetivo no melhoramen.,o dos 

sistemas de produção atualmente é manipular as plantas den

tro do ambiente para maximizar seus processos de conversão 

de energia (WITTWER, 1974). Para Isto o melhoramento com ba 

ses fisiológicas se tem voltado principalmente para a cria � 

çao de plantas com estrutura foliar mais �dequada, ou mesmo 

com um arranjo espacial mais eficiente na captura da luz 

mais resistentes ã seca, e que apresentem maior eficiência de 

absorção e utilização de nutrientes minerais (ZELITCH,1971 

MOSS e MUSGRAVE, 1971; MONSI et aZ.ii,1973). A utilização d� 

tes novos tipos de plantas, aliada ao uso de novos sistemas 

de produção, foram os responsáveis pelos resultados espetac� 

lares conseguidos na 11 Revolução Verde !! , quando se chegou a 

elevar consideravelmentee a produtividade do trigo e do arroz 

(ZELITCH, 1973). 

Segundo McCLOUD (1975), um dos problemas mais 

sérl�s da alimentação humana atualmente, e esrecialmente no 

futuro, é a car�ncla de proteTnas, uma vez que a produtivid! 

de das le0uminosas não foi aumentada ã medida da necessidade. 

Assim, uma nova Revolução Verde das legtlminosas al imentTcias 

se faz necessirio. Nesta, preocupar�se•ia não sd aumentar a 

produção econômica da planta, mas aumentar o teor e melhorar 

a qualidade de suas protefnas de reserva. 

íl feijão é uma importante fonte de protefnas 

na altmentação brasileira, sendo largamente util izadó em to• 

do o terrl·t5rio nacional e, embora diversos paises do mundo 
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estejam •n�ol•ldot am pro�ram11 de m1lhor1m1nto, no 8ratl1 1 

prod11tfvld1d1 é ainda multo batxa, ·cerca de 600 1 700 ·kg/ ·h• 

<FAO, t971t), 

Mesmo Ji se tendo obtido. em condtçies 6tl • 

mas,ati 4.SO� Kg/ha, normalmente a produçio nos experlm�ntot 

4e campa nio ultrapa11am a 1,000 Kg/ha {TULMAMN NETO. comun) 

caçlo partteular). Isto demonstra que o potencial 1de produ• 

ilo dat nct111 variedade, de .Phaseotus vutga�ts L. , balK� 

Vã.ri�� hlpôte111 de cunho ft1to1ôglco poderiam ser admttlda1 

para explica� este fatot a baixa eflcllncta foto11lntltlca 

e capacidade de armazenamento de metabôlttos (STOY. 1969 

SrRAGUE, 1969; ZELITCH, 197ti SlNHA e kHANHA, 1975). o pot• 

sfvet aenescêncta precoce devido a alta transtocaçlo do nl • 

trogênlo orgânico (SINCLAIR e OeWIT, l975), e atê mesmo uma 

fneflclincla en�ro&tlca neneraltznda (CHARLES•EDWAROS,1�75), 

Um trabalho de methoramento com bases flsto

lôqlca1 aparece cada vez mais com po11lbflldade de sucesso 

especialmente em relação a eficiência foto11lntêtlca. que é 

de certo modo, o reflexo das lnteraç5e1 ffslo16�tces b61fcas 

da planta, Contudo, necessário se faz o conhectmento dos fa 

tores a11oclados a esta efletêncla e que estiô ltmltnndo a 

produção, bem c�mo, de uma metodologia adequada para a sua n 

vo11açln especialmente em condições de campo. 

O presente trabnlho ê, em termos prltlcos 
uma contribuição para o melhoramento do feijoeiro vtsando au 

mentar a sua produtividade. desde que ê uma tentativa d� ane 
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ltse da metodologia de determinaçic,para condiç5es de campo 

ca eficiência fotossintética, que poderá ser utilizada no a �

com�anhamento da caracidade produtiva das novas variedades cri 

adas, f\ 
• 

,., s s , m, foram fixados os sequlntes objetivos principais: 

1. Testar a adequabil Idade do método de incorporação

de 14
c�

2
em discos de folhas intactas, para deteção

de diferenças na eficiência fotossintêtlca entre va

riedades de feijoeiro { Phaseolus vulgaris L.),

2, Tentar promover adaptações na metodolooia de ensaio 

para,em condições controladas
1 

detectar taxas foto� 

sintéticas compatrveis com as observadas em ambien� 

tes naturais, assim como estudar o mitodo de deter

minação da atividade da RuDr carboxilase em extrato 

bruto de folhas. 

3. Estabelecer a relação entre a variação de taxa de

- 14 -
incorporaçao de c0

2 
e_outrGs parametros como atl-

vldaie de carbcxilase, teor de clorofila e irea fo

l Ia r.

4. Avaliar as diferenças relativas destes parâmetros e�

tre al�umas variedades de interesse comercial no Brasil. ten•

tando estabelecer uma relação com a orodutivldade

das mesmas.

5, �tservar também as variações destes parâmetros estu 

dados em relação à hora do dia, idade da folha e da 

planta. 



, . l,. R E V J S Ã O L I t E R A T U R A 

,,. 

A eflelincSe foto11fntitlc1 .de um1 planta -P-2 

d1 ier dtflnld1 cama 1 1u1 c1p1cfd1d■ d1 convlrilo dt en•r -

gl1 1umlna11 1m 1nargl1 qufmfc■• !111, 11rmeteft1da nat 11-

gaçõei qufmfe11 dot e1rbohldrat�1 �·outrot m1t1bétlto1 (RAB! 

NOVITCH e QOVINDJ!!, t,63; D!VltH � �ARk!R, l91la 

EDWARDS • 1,1s). 

CHARLES• 

Podemot r�pr�iont�r a �ftclineta foto11lntê· 

tlca 6travii dai �quções: 

Caloria• armazenada■ 
% Eflclincfe 1111 

Molicul■1 d■· co 2 ■biorvfd•t
E f I e I inc I e qu811 t te� '10 �·�"-�·--------" -· ,_.,..._, ----

N? de quanta absorvido■ 

Segunda HONTEITH (1976), a palavra aflelincle 



multas-�ezes usad• como sin&nlmo de desempenho fislo16glco ou 

produtividade de um organismo, embora, no sentido estrito, �

la deva ser apl !cada ao fluxo energético em um ecossistema. 

A radiação total que atinge a-su�erffcie exte�na 

da atmosfera (constante solar) está em torno de l ,97 cal/crn 2. 

,min. Deste total, apenas 45% está situado na faixa vtsTvel 

(400 a 700 nm), sendo que 5 a 10% são perd t dos por . ref 1 exão 

ou transmissão. Isto implica que o máximo de energia dlsponT

vel para a fotossTntese é cerca de 0,8 ca1/cm2 .min. Nas re

giões tropicais as medidas Indicam que a média anual de fluxo 

radiante recebido ide 400 a 500 ca1/cm2 �dia, ou seja, 0,17 

cal/cm2 .mln, de radiação disponTvel (COOPER,1970; LOOMIS e 

WILLIAMS, 1963; SZEICZ, 1974). 

O número de quanta do fluxo radiante é calculado 

em 8,64 X 10-6 Eisnteln/cal (LOOMIS e WILLIAMS, 1963), ou se
1 8gundc McCartney, 1975, citado em MONTEITH (1976}, 2,77 X 10 

quanté:l/joule (11,57 X 10-6 Einstein/cal.). Para que seja re

duzida uma molécula de co
2 

ao nTvel de carbohidrato, o número 

w.Tntmo de quanta necessários é de 8 a 10 (RABINOVITCH e GOVI� 

DJEE, 1969), sendo que para o feijoeiro, BALEGH e BIDDULPH, 

(1970} encontraram um rnTnimo de 8,8 quanta. Deste modo, a efl 

ctincia m;xlma i calculada em 18 a 20% da energia fotossinte

tlcamente ativa, ou 10% da radiação total. Em condições natu

rais, contêdo, cerco de 280 quanta/molécula de o
2 

são requer! 

dos, o que dá uma eficiência média de 0,34% (RABINOVITCH e GO 

VINDJEE, 1969). 
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Em termos de produçio econômica mundial, apenas 

cerca de 0,1% da energia que atinge as áreas cultivadas e apr� 

veitada (MONTEITH, 1976). Para o feijoeiro, se considerarmos 

uma produçio média brasileira de 619 kg/ha, durante um ciclo 

de 90 dias (FAO, 1974), isto corresponde a aproximadamente,

2,63 X 109 cal/ha. SO dias, ou seja, 0,2 92 ca1/cm2.dia, ou se
- . - ,. 2 considerarmos que a radlaçao recebida e �oo cal/cm .dla,a uma 

eficiência de conversao de energia de 0,073%. 

Do ponto de vista operaciona� a eficiência fotos

sintética pode ser avaliada de diversos modos, sendo o mais

comum a medida da troca de co
2 

pelo Órgão (ou partículas iso

ladas), planta ou comunidade em estudo, o que pode ser feito 

inclusive em seu meio ambiente natural (ZELITCH, 1971; MOONEY 

197 2). Dependendo do tipo de mensuração feita1 pod�-se encon -

trar variações acentuadas na taxa de troca de co
2 

(JACKSON e 

VOLK, 1970), de tal forma que é indispensável estabelecer as 

condições em que foram feitas as medidas (FRASER 

19 74). 

e BIDWELL,

A taxa de troca de co
2 

é comumente chamada Taxa 

Fotossintitica, Fotossfntese Líquida (diferenciada da fotos

síntese bruta pela respiração ã luz), ou Eficiência Fotossin

tética; embora, como friza BLACK Jr. (1973), ao absorver o co
2

pelos estômatos, a planta está apenas iniciando uma série com 

p1exa de reações cujo desfecho final é o acúmulo de material 

orgânico. 
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Os trabalhos realizados com nfvels diversos de 

complexidade mostram diferenças acentuadas na atividade fotd� 

sintética entre espécies, em especial quand� se trata de pla� 

tas cem metabolismo c 3 e c 4 (ZELITCH, 1971; 1975-a; BLACK Jr.

1973), traduzindo-se estas em dif;renças na utilizaçio da luz 

e produção (C00PER, 1970; GIFFORD, 1974; HONTEITH, 1976). Tam 

bém entre variedades há possibilidade de se encontrar difere� 

ças significativas, tanto maiores quanto maior a diversidade 

genética (CHAr!DLER, 1969; CURTIS et a"lii 1969). 

O n�mero de trabalhos publtc�dos que contim infor 

maç;c3 sobre a taxa fotossintética das plantas é muito grande. 

Assim, �nalisaremos apenas a literatura concernente ao feijo

eiro (Ph�seoZus vuZgaris L.), ou plantas semelhante como a so 

. (,.,.., . ) v· . " t  ili d d d d Jª v,,['C1-ne ma:c e 1,.gna ungu1,cu1,,a a, ut zan o a os e ou-

tras espécies quando. estritamente necessário. 

Ao nfvel enzimâtlc� os dados disponíveis mostram 

que as plantas c
3 

(ihcorporaçio primária do co2 ne Rlbulose-

1 ,5-à!fosfato, dando duas moléculas de Ãcido 3-fpsfoglicérico) 

apresentam ativid2des que variam de 40 µmoles co 2tmg de cloro

fila .hora, para plantas adaptadas i sombra, a 200 a 300 

µmo 'l es para as adaptadas ao so 1 (BJORKMAN, 1968; BJORKMAN e 

GAUHL; 1969). Em Plantago lanceolata, BJORKMAN (1968) encon -

trou que para umn taxa fotossintêtica de 840 µmoles co2/dm2.

hor>a 
2(áproximadamente 37 mg co 2/dm .hora, ou 280µmoles/mg clor.

hora), a ativic!adc da carboxilase (medida"ln vltro") com con-
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centração de co
2 

no meio próxima da saturação foi 200 µmoles 

co
2

/mg de clorofila•hora, sugerindo que a atividade da carbo

xi1ase é 1 imitante para a fotossfntese. Também NEALES et alii 

(1971) encontraram dados para o feijoeiro que concerdam com 

esta afirmação. 

Preparações de cloroplastos intactos com atividade 

adequada foram atê agora conseguidas principalmente com espi

nafre, ervilha e poucas outras plantas(JENSEN e BASSHAN, 1966; 

1968; JENSEN, 1971; PLAUT e GIBBS, 1970). As taxas máximas 

obtidas com estas preparações variam de 50 a 240 µmoles co
2 

/ 

mg clor.hora. Contudo, o cloroplasta "in vitro" perde facil -

mente a sua capacidade de fixar co
2
, embora conserve � capa

cidade da condução eletrônica (reação de Hill) (ZELITCH;l971; 

JENSEN, 1971). Para o feijoeiro não encontramos na 1 iteratura 

referência ao isolamento do cloroplasto, a não ser para estu

do da sfntese de amido (KOVACS e HILL, 1974) e verificação do 

efeito do pH sobre a hidrólise dos lipfdeos de sua 

(McCARTY e JAGENDORF, 1965). 

membrana 

O meio em que o cloroplasta é isolado (aquoso ou 

em solventes orgânicos), é um fator altamente crftico nestes 

estudos, possivelmente devido à extração das proteinas asso

ciadas com a membrana e inativação de certas enzimas, de for 

mas que este tipo de estudo ainda hoje se prende a caracterfs 

ticas funcionais do sistema (ZELITCH, 1971). 

Os trabalhos com folhas intactas ou discos de fo-
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lhas mostram que a capaêldade fotossintêtica do feijoeiro e 

relativamente baixa , quando comparada com as plantas de cana 

de açúcar, milho, glrassol,etc.(ZELITCH, 1971). 

Comparando 13 espécies diferentes, HESKETH e MOSS 

(1963, encontraram para o feijoeiro uma taxa de fotossíntese 
2 apare1,te ae 12 mg co2/dm .hora (l repet lção), não havendo ap!_

rente�ente aumento quando o fluxo luminoso foi aumentado de 

0,7 para 1,4 ly/min •. 

HESK�TH (1967), estudou o efeito da concentraião 

de o2 sobre a taxa fotossintética de 1 2 espécies, a 30�C e

iluminação de 0,9 ly/min. Para o Phaseolus vulgaris, ebteve 

17 e 26 mg co
2

/dm2 .hora, respectivamente em ar normal e livre

de o2 {fotossfntese lfquida e real), para plantas adaptadas ao

2sol e 16 e 22 mg co
2

/dm .hora para as plantas crescidas à som 

bra. 

AUSTIN e LONGDEN (1967), empregando um método seme

lhante QO utilizado no presente trabalho.obtiveram a curva de 

respo�ta das folhas cotjledonares do feijoeiro ao aumento de 
• 1 • - 2 
1 um1,;açao, sendo que com 0,37 cal/cm .min., a 

f • / 2 � 
01 de 9,5 mg co

2 
cm .hora, e o metodo se mostrou 

fotossintese 

altamente 

comparâvel ao IRGA. Também Woolhouse e Wareing citados em 

2 MEIDNER (1969) obtiveram taxas de 11 ,7 mg co2/dm .hora com

plantas intactas, e 12,9 para as que sofreram defoliações par 

ci ais. 

IZHAR e WALLACE (1967-b) pesquisaram as variações 
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na taxa de foto11fnte1e entre v1rtedade1 de feijoeiro, obtendo 

2 valores de 16,,3 a 2,,10 mg co
2
/dm .hora para o cu1tfvar Ht-

che11te•62 e 13,241 20,,5 para o Red Kldney. 01 mesmos eultl 

vares foram e1tudRdo1 por CROOKSTON et attl (1975), obtendo 

taMas de t8.6 e 17,8 mg co
2
/dm2 .hora 1 respectlvemante a 22.000

luM e 4.6 e 3,S, retpectlvamente. e 3.200 luK. 

A taxa foto11lntittea varia dri1tte1mente com a 

Idade, segundo os dadoe de NEALES et attt (1971}, que eneon • 

·d-ti pl�nta. caindo �,ta pera 6,7 e 5,9 depol1 de 3 e 4 dlas. A

defol laçio parela1 aumentou esta tax8 para 20,3 e 18,3 mg co
2
t

dm2 .hora no 3� e 4t dta. havendo uma correlaçio positiva entre

a taxa fotosslntêtlcff e a atividade d& RuOP esrboxlleae

2(r � 0,71), e em menor grau para a PEP earbo�l1ase, Melato

detldrogennse e quantfdade de protelne so1üve1.

A vagem do feJJoelro têmbêm fixa co 2 quando verde.

CROOKSTON et alii (1974.b) encontraram taxat fotosslntêtlcas 

de 5 a 9% em relação a da folh�, re$pecttvamente 1 ,O o 21,2 
2 mg to2/dm .hora. A foto,sfntese real fot estlm�da em 6,2 e 

24,l mg co
2
/dm2 .hora. o que d' cercê de 261 d@ atividade na

superfície da vagem em relaçio i folha. Potsfvetmenta Psta 

fixação é 11mltada i reciclagem do to 2 metabo11eamente 1Jber�

do. tendo em vt1t1 que a parede da vagem é c�rca de 8 ve2a1 

mais espe1ta que a folha (correspondendo ao parinqufma). 

FRASER e 9lOWEll {197�) estudaram a fotoasrntete 
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real e fotorespiraçio de folhas de fe+Joelro cultivado com 

uma luminosidade de 1.350 � 150 ft-c durante o seu desenvol

vimento. Para a folha cotiledonar a taxa fotosslntêtlca real 

variou de aproximadamente 18 a 18 mg co
2

/dm2 .horai �umenta��

do pelo menos leVe�ente quarido do apareclmehto de fofhás no� 

vas ou das #tores; t�ndo �ué a fotores�lra9ão variou de cel• 

ca de 2,0 a 4,o mg/dm 2 .hora. Para a primeira folha trifolio-

1ada, 2 dias após seu aparecimento sua taxa fotosslntética 
? 

era 3,0 mg CO�/dm-.hora, aumentando aos 7 dias para 17 mg/ 

e a fotorespiração que no fnfcio era de 4 mg/dm2 .h� 

ra, decresc�u, aumentando somente imediatamente antes do fl� 

rescimento, quando alcançou 7 mg co
2
/dm2.hora. O comportame� 

to da 2� e 3� folhas foi semelhante. 

Planta� intactas foram estudadas por ORNR00(1964) 

para determinar o efeito da iluminação, temperatura e densi

dade de plantio sobre a atividade fotossintitica do feijoeiro. 

A atividade m5xima foi cerca de 2 ,7 mg co
2

/dm2 de folha.hora,

aos 12 dias apos o plantio, dando aproximadamente 40 mg C02/

pote.hora. À inten$ldade luminosa de 600 ft-c e ao escuro, 

as taxas foram negativas. A temperatura em que ocorreu o mâxl 

mo de absorção foi cerca de 25�C, e para temperaturas abaixo 

de l59C houve decrêscimo acentuado, especialmente para meno

res taxas de iluminação, o que indica, segundo o autor, que 

a di�ponibil idade de co 2 deve ser mais limitante que o pro -

cessJ enzimitico. 
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Estudos âe troca de co2 em comunidades de plan -

tas foram feitos recentemente por SALE {1975) em região de 

alta luminosidade (atê 1000 W/m2 ), nos vales do sul da Austra 

lia. Utilizou uma câmara instalada no campo, com um' sistema 

semi-fechado, acompanhando �eus experimentos com anâJ lse de 

crewcimento. Para plantas de feijoeiro cultivadas em alta den 

sidade detectou aumentos .da taxa fotossintética até com i1u 

minação de 600 W/m2, obtendo valores de 36 a 39 mg co 2/dm2 de

área.hora, com IAF (índice de irea foliar, isto e a re!ação 

entre a área das folhas da .planta e a área do solo correspo!!. 

dente a projeção das folhas), em cerca de 5, o que dá 7,2 a 
2 7,8 mg co 2/dm .hora. Acima deste IAF,a taxa fotossintética

permaneceu inalterada até com o IAF 8. Para os plantios de 

baixa densidade,a saturação também foi alcançada com IAF em 

torno de 5, embora com IAF 3 tenha obtido 30 a 32 mgC02/dm2de

área.hora, o·que dâ uma média de 10 a 11 mg co2 /dm2.hora. P�

ra uma iluminação de 2 00 W/m2 a taxa máxima conseguida foi de 
2 13 a 15 mg C02 /dm .hora, com IAF 5 a 6. 

3 .1.1. Fatores aue _regula� a atividade fotos-sintética 

Os fatores que influenciam a atividade fotossin

têtica sao, principalmente 

a. Fatores externos

- Luz

- Temperatura

Concentração de co
2 

e o
2 

no meio
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- Disponibilidade de água e nutrientes, e esta�

do sanitário da plânta

b. Fatores internos

- Características morfológicas da folha, como,

espessura, n�mero de est3matos e suas dimen

sões, etc 

- Teor de clorofila e proteinas da folha

- Características do fotossistemas

- Resistências à difusão do co
2 

- Características do sistema de carboxilação

primária

- Respiração

- Mecanismos de inibição

Todos estes fatores se interrelacionam deterffii

nando as caracter'ísticas fi!iiológicas da folha, e por extensão 

da planta. 

a.1 •• Efeito da luz

Uma série enorme de estudos sobre a resposta 

das plantas à luz e papel desta no processo fotossintéticO 

já foram realizados. Na verdade, a radiação eletromagnética 

de comprimento de onda de 400 a 700 nm é o principal fator 

deste processo (RABINOVITCH e GOVINDJEE, 1969). 

Na pas�agem através das folhas, parte da luz in

cidente sofre uma rtflexão difu�a, e quanro maior o comprimen 
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mento de onda, maior é a tranimissão e reflexão do tecido 

sendo que as microfibrilas da parede celular induzem o esp� 

lhamente da luz. Assim, o número de paredes encontradas, que 

depende da espessura do tecido, aumenta a reflexão (SINCLAIR 

et atii ,1973). 

A luz que atinge o cloroplasto provoca uma série 

de fenômenos já bastante conhecidos, e que têm · lmp-ortância 

na determinação da taxa fótossintética quando o nível de il� 

minação é baixo (por exemplo, nas folhas inferiores, na co

bertura}. O nfvel de clorofila na folha baixa proporcional

mente quando a folha se desenvolve i sombra (BLENKINSOP e 

DALE, 1974). O pr6prio cloroplasta exibe respo�tas especffl 

cas a luz, tanto na forma, quanto na posição, sendo esta 

resposta dependente da intensidade l�mlnosa, e principalme� 

te da sua qualidade. O cloroplasto se movimenta de acordo 

com a intensidade da luz recebida pela _célula; se alta, ca

minha para o lado oposto, se baixa é conduzido para a região 

de maior exposição (HAUPT, 1973). 

Em relação a eficiência quântica, ela é máxima 

com baixa intensidade de iluminação. Além disso, nem todo:.o 

espectro é aproveitado da mesma maneira. BALEGH e BIDDULPH 

(1970) estudaram o espectro de ação das folhas de feijoeiro, 

usando uma fonte primária de 6.500 Watts, e uma grade de di 

fração que separava faixas de 12,5 nm. O número de �uanta·, 

mínimo para reduzir uma molécula de co
2 

variou de 8,8 ( a 



l 8.

662,5 �m) a 13,8 (a 400 nm), &endo que a 700 nm houve uma 

queda acentuada (29,3 quanta/molécula). Os picos de absorção 

encontrados foram a 440 nm (menor) e 630 e 665 nm, Dados se

melhantes foram obtidos por ·McCREE (1972) e INADA (1976) ,que 

para 33 espécies diferentes encontraram picos primários en -

tre 600 e 680 nm e o secundário a aproximadamente 435 n�. 

Deve-se lembrar que ao se trabalhar com iluminaç3o artificial 

e conveniente expressar o fluxo quântico e não o fluxo de 

energia ativa para a fotoss.íntese (McCREE, 1972). 

Quando a intensidade do fluxo rad(ante � b □i�a, e 

processo fotoqufmfco é limitante, e a efici�ncia de form�çio 

de ATP e Nl.\DPH de_vc ser importante. Medidas reülizad.:1s por d_i__ 

versos pesquisadores tim mostrado certa variabilidade na re

lação P/2 e-. TREBST (1974) reviu a literatura sobre 

to, mostrando que 2)ara o caminhamente acíclico esta 

se aproxima de 1,0 em clorop1asto intacto, embora, de acordo 

com o requerimento qu�ntlco para a reduç;o de co
2

, '/ t1 "! t) r';)-� 5 
' ' 

próximos de 2,0 sejam necessários. Para o caminhamento cíc: l 

co espera-se uma relaç�o �/2 e de cerca de 0,5. 

5 e '.J u n d o D I L L E Y ··, V E R N O N ( 1 9 6 7) , n a f a s e i n i e i a l

de llumlnaç;o 5 H�/e s�o trocadcs �a membrana de cloroplastc 

+ -

e na f2lse de f1uxo contfnuo ( 11steady state11 ), 2,5 H /e . Des

te modo, cria-se um gradiente de pH na membrana do cloroplas

to e ti lacoides, com o pH interior menor que o exterior, e

segundo HELDT e-;; 
1 • •  

(' !.,'{.,'[., (!973), ocorre uma alca11nização 
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estroma e acidificàção do espaço ti lacoide, detectando-se uma 

diferença de 2,S unidades de pH, sendo esta quase independen

te do pH do meio ou da intensidade luminosa. 

O gradiente de pH na membrana provoca um fluxo

de Tons, principalmente o Mg++, o que controla, em grande par 

te, a atividade das "enzimas-chave" do ciclo de e a 1 v 1. n

(BASSHAM, 1971}. NOBEL (1969), encontrou concentrações inter

nas no cloroplasto de 16 mM de Hg++, e segundo JENSEN (1971), 

e BAHR e JENSEN (1974), altas concentrações deste fon sao ne-

cessarias para a máxima atividade da RuDP carboxilase, além 

de estar envolvida no controle da atividade da oxigenase, re� 

ponsãvel, pelo menos em parte, pela sTntese do 

(B��R e JENSEN, 1974-b}. 

gllcolato 

Além deste, outros mecanistnos da "fase escura" 

da fotossíntese são dependentes da luz: a regeneração da rib� 

lose-difosfato (RuDP) (AVRON e GJBBS, 1974); as enzimas glic� 

raldeido-3P-desidrogenase depen'dente de NADP, desidrogenase 

mâlica dependente de NADP, ribulose-SP-quinase e seduheptulo

se-1,7 diP-desidrogenase são dependentes da ativação pelo f1� 

xo eletrônico, possivelmente através da ferredoxina (ANDERSON 

e AVRON, 1976). 

Parece que o numero de unidades fotossintêticas 

e mais importante que o teor de clorofila em si, pois mutan 

tes virescentes, em sua fase amarelada, podem apresentar a 

mesma taxa fotossintêtica que o indivfduo normal, embora qua� 

do expressa em função do teor de clorofila, sejam superiores 
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A medida que a Intensidade de iluminação aumenta, 

a Incorporação de co
2 

cresce linearmente atê que ocorre a �q

turação do sistema de fixaçio (HESKETH e MOSS, 1963; PICKETT. 

1971; BRUN e COOPER, 1967; ZELITCH, 1971, etc.). Esta satura 

ç ão a d a p ta -se à i n te n s i d a d e J um Ln os a d u _r a n te o c r e se i me n to d ri 

-planta, BOWES et a'lii (1972) verificaram que as folhas d� 

soja crescidas em alta Intensidade luminosa tem uma maior ta• 

xa fotossintêttca máxima, sendo que a saturação foi alcançada 

com tluminação aproxJmadamente igual a máxima desenvolvida du 
-

rante sua ontogênese. Também BLENKINSOP e DALE (1974) verifl 

caram que a quantidade de RuDP carboxilase em plantas sombre� 

das chega a ser apenas 1/3 da atingida nas plantas conserva • 

das sob alta irradiação. SINGH et aiii (1974), trabalhando 

em 10 espécies, obtiveram dados semelhantes, sendo que apenas 

2 espicles n�o mostraram adaptaçio em relação i luminosidade 

recebida durante o crescimento. 

Eagles e Treharne (1969), citados.�rn--TREHARNE { 

1972 ), encontraram efeitos da intensldad� luminosa sobre os 

componentes fotossintéticos de 2 populações de plantas natu

rais contrastantes de Daatylie glomerata, sendo uma originá

ria de Portu�al e outra da Noruega. Houve efetbto :m:aircante so 

bre a atividade fotosslntéttca, que mostrou alta correlação com a 

attvtdade de RuDPcarboxilase "in vltr-0 1-L. As populações cre! 

cfdas sob baixa irradiação mostraram disponibilidade limita• 

da de ATP e NADPH
2

, indicando que os processos fotoquTmicos 
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são limitantes nestas populações. 

Ao se considerar a resposta de uma cultura à i• 

lumtnação deve-se incluir a penetração da 1uz n� 11cober.tura 11 

de plantas, a qual i bastante estudada pela fflicrometeorologia 

e ecologia. Este foi um dos pontos básicos para o acentuado 

aumento de produção de certas variedades de trigo e arroz, m� 

dlftcando•se a arquitetura do "Stand", como ocorreu durante a 

chamada "Revolução Verde 11 (ZELITCH, 1973}. 

Segundo MONSI et alii (1973), o arranjo espaci• 

al das folhas dentro da estrutura é muito importante. No ca

so das leguminosas, como a soja por exemplo, as folhas se con 

centra� especialmente na parte superior da cobertura, sendo 

que cerca de 27, 30,5 e 17,4% estão dlstribuidos segundo os 

ângulos 15 a 30° ; 30 a 45° e 45 a 60° , respectivamente. DUN -

CAN (1969) estimou que uma planta 10cm mais bafxa que as vizl 

nhas tem 20% menos de matéria seca que elas, quando em baixa 

densidade, e 50% menos quando em alta dénsldade. 

O IAF Stimo para a fotossTntese i funçio da ln• 

tensidade luminosa. JEFFERS e SHIBLES, (1969) determinaram 

que para a soja, sob Irradiação de 0,2 ly/min. a saturação o�

correu com IAF aproximadamente 3, enquanto para uma irradia -

ção de 1,2 ly/min o IAF ótimo fo1 maior que 8 .. Isto tambêm p2_ 

de ser éedtjzido do trabalho de MAGALHÃES e MONTOJOS ( 1971) com o fel = 

joeiro. 

O IAF ótimo está relacionado ao balanço Fotos � 

sTntese/Respiração, pois o sombreamento das folhas basais po� 
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de tornar o balanço metabÕJico até negativo (ZELITCH,1971) , 

pots a respiração, no caso das 1eguminosa$,não é práticamen• 

te afetada pelo sombreamento ( LUDLOW �t aZii, 1974). 

Al9umas leguminosas podem mover suas folhasde 

acordo com a Intensidade luminosa ( MONSI et alii,1973 · 

TRENBATH e ANGUS, 1975). KAWASHIMA (1969) mostrou este fena 

meno para a soja, encontrando que com alta intensidade lumi• 

nosa as folhas formavam um Sngul-0 de 30! com a direçio dos 

ratos. WIEN e WALLACE {1973), verificaram que as folhas de 

fetjoeiro tambim apresentam mudança de �ngulo dos seus folTo 

los (movfmento nlctlnástico), orientando-se no sentido de 

torná-los paralelos aos raios luminosos, quando estes eram df-. 

rigfdos ao tops da cobertura, Quando a luz era dtrigida la• 

tera1mente o movimento er� no sentido de torni-les perpendi• 

culares. Contudo, as variedades diferiram quanto à orienta• 

çio do movimento, e segundo os autores hi possibilidade de 

se explorar esta mudança de orientação para se obter maiores 

taxas fotossint�ticas� especialmente quando se deseja alta 

densidade de plantio. 

a.2 Efeito da Temperatura

· Alguns trabalhos sobre efeito da temperatura na

taxa fotossintitlca do feijeelro e seu crescimento podem ser 

citados. ORMROD (1964), verificou que para altas taxas deir 

radiação não houve muito efeito da temperatura sobre a taxa 

fotoss1ntitlca� Em contraste, para intensidades de O a 600ft•c 
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houve acentuada _perda de co
2 

com o aumento da temperatura. Pa• 

ra_ outras espicies, como soja, fumo e trigo, a resposta ae 

aumento da temperatura segue padrões semelhantes, demonstran 

do que pa�a plantas de metabolismo fotossintitlco c
3 a temp�

ratura 6tima par, a fotossfntese esti em torno de 25tC(ZELITCH 

1971; HESKETH, 1967; HOFSTRA e HESKETH, 1969; JEFFERS e SHI

BLES,196,). 

A temperatura noturna no perfodo fmedlatamen• 

te anterior ã medida tem fnfluincia sobre a taxa fotossinti

tica determinada. IZHAR e WALLACE {1967-a) submeteram plan

tas de feljoélro a temperaturas noturnas de lO? a 18�c. No 

dia seguinte a atfvidade fotossintétfca das plantas submeti

das a temperatura de lO�C foi 58% relativamente às plantas 

controle, havendo recuperaçao em 5 horas. Recentemente 

CROOKSTON et aZii (1974-ai estudaram o m e e a n i s rn o 

desta depressio, sugerindo que uma carincia temporirla de 

água serfa a respeosavel, pois observa-se um grande aumento 

na resistência estomãtica, passando a resistência total de 

5 sfc/cm para maior que 190 sec/cm, enquanto a taxa fotossl� 

2 2 titica passou de 17mg co
2
/dm �hr para 0,5mg co

2
/dm �hr.

A atividade da RuDPcarboxilase também é afeta 

da pela temperatura. i A tesposta pode ser·mais ou menos acen 

tuada,� __ dependendo da espécie, mas para plantas c 3 o ótimo en

contra•se entre 20 e 30�C ( TREHARNE e COOPER, 1969). 

FRIENO e HELSON (1976} estudaram o efeito do 

termoperlodo sobre o crescimento do trigo e outras cuJiüras·~----------
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Inclusive feijoeiro, encontrando para este uma temperatura i 

tfma de crescimento de 30?C constante, ou 30?C/25?C (dia/nol 

te), sugerfndo que a temperatura ótima deve·variar com a ida 

de da planta, pois temperaturas mais elevadas aumentam o cres 

cfmento, mas aceleram a senescincia. 

Do mesmo modo que para a luminosidada, as 

plantas também se adaptam à temperatura de crescimento. Plan 

tas crescidas a baixas temperaturas apresentam menor taxa fo 

tossfntética mixlma; porim quando transferidas para tempera

turas mais elevadas se adaptam em poucas horas ao novo ambien 

te ( 1 HOONEY e HARRISON, l970;'SAWADA e MIYACHI, l974•a )� Em 

termos metabÕ1fcos,hã um acúmulo relativo de RuDP e maior in 

tensidade relativa de metabolismo do glicolato� Sobre a con 

dução eletrônica não há efeito aparente quando se emprega um 

aceptor exógeno {SAWA9A e HIYACHI, 1974-b). 

Certas modiflcaç-3es m·orfológicas se processam 

nas folhas como resposta a modificações térmicas. KU e HUNT, 

{1973) verificaram para a alfafa, que a área foliar, o peso 

específico das folhas, bem como a densidade e volume do esp� 

ço interceluJar,eram maiores em plantas mantidas a 20�C/15?C 

(dia/noite) que as crescidas a 30?C/25�C. 

A resposta diferencial ao aumento de tempera

tura acima de 25�C refere-se a diferenças no aumento da fot�s 

síntese bruta e da fotorespiração. Segundo ZELITCH (1971 , 

1973),_hâ um aumento considerável na fotossíntese bruta qua� 

do se eleva a temperatura, mas a fotossfntese lTquida é a 
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mesma porque há um aumento compensatório na fotorespiração. 

Para folhas de fumo, o Q10 encontrado foi de 1,88 para a fo

tossfntese bruta, 2,0 para a respiração ao escuro e 3,7 para 

a fotorespiração. 

Recentemente se tem atribuldo o efeito de al -

tas temperaturas a modificações cinéticas na RuOP carboxila

se/oxigenase, que em temperaturas elevadas diminui sua afinl 

dade pelo co
2
, mas conserva a afinidade pelo o

2
, resultando 

em um aumento relativo da atividade da oxigenase em relação 

à carboxilase (CHOLLET e OGREN, 1975). 

, a.3. Efeito da concentração de co
2 

e o
2

O efeito da concentração externa de co
2 

e o 2

sobre a taxa fotossintética está relacionado a vários fato

res endógenos, principalmente à somatõria das resistências à 

difusão do co
2 

até o cloroplasto, atividade do sistema de 

carboxilação e mecanismos de controle de sua concentração e 

hidratação, como a atividade da anidrase carbônica. 

Existe uma Interação entre a taxa de ilumina -

ção e o teor de co
2 

no �•io, resultando em modificações na 

atividade fotossintét+ca. De um modo geral. quanto maior a 

concentração de co
2 

no meio, maior o efeito da iluminação, e 

vice-versa {HESKETH e MOSS, 1963; BRUN e COOPER, 1967; 

HcPHERSON e SLATYER, 1973). Este efeito corresponde, em cer

ta extensão, ao que se verifica sobre a atividade da RuDPcar 

boxilase/oxigenase, pois com o aumento do teor de co
2 

no 
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melo hã um aumento da atividade da carboxilase e inibição da 

oxJgenase, com a consequente Inibição da fotorespiração e· 

G0LDSW0RTHY, 1970; BLACK Jr., 1973; BAHR e JENSEN, 197.lt•b 

LtLLEY e WALKER, .1975; ANDREWS et aZii, 1975; CHOLLET e OGREN, 

1975 ). 

O fechamento dos estômatos, provocando aumento 

da reslstincia estomitica,é um dos efeitos paralelos do au -

mento do teor de co
2 

( LUDLOW e WILSON� 1971 }. 

Em se tratando de uma cobertura (stand), existe 

uma variação no teor de co
2 

no seu perfil, mais acentuada em 

plantas mals eficientes (MONSl et alii� 1973). O fluxo de 

co
2 

no perfil vertical da estrutura do stand é função da ra� 

diação recebida (ALLEN et aZii, 1974), mostrando geralmente 

uma dlst�ibulçio cSnca�a� 

E bem conhecido o fato que o aumento do teor de 

o2 no ambiente provoca um decréscimo na taxa fotossintética

(Efeito Warburg), resultante do aumento da fotorespiração e 

decriscimo da fotossfntese bruta (JACKSON e VOLK, 1970 

LUDWIG e CANVIN, 1971), D'AOUST e CANVIN (1973) calcularam, 

usando absorção diferencial de 14
co 2 e 12

co
2
, que do efeito 

do aumento do teor de o 2 de 2% para 21t em folhas de feiJoel

ro, 55% foi devido i inibição da fotossfntese bruta, e 45 % 

pelo aumento da fotorespiração. 

a.4. Estados de hidratação, nutricional e sanitlrip

fo. carincia D 1 água diminui a taxa fotossintética at;::_a

vês de dois fenômenos distintos: aumento das resistências , 
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estomâttcas e do mesóftlo, e efeito direto sobre o clorop1a� 

to (BOYER, 1970; 1971; BOYER e BOWEN, 1970; TROUGHTON, 1969), 

80YER (1970) encontrou que uma tensão de -17 bars inibiu em 

50% a fotoss!ntese em folhas de soja, enquanto -4 bars Já i

nibia a expansão das folhas. 

A produção de matirta seca do feijoeiro começa 

a decrescer acentuadamente quando o� H2o da folha atinge -8

bars, com boa correlação com a dlmlnuiçio da transpiração 

(MtLLAR e GARDNER, 1972}. Também o trabalho de CROOKSTON et 

atii {1974-a), SL'g'!r� que a fotot.sfntese lfquida do feijoeiro ten 

de para O, com ,1/J H2o na folha de aproximadamente - 6,8 bars

( normal: - 2,0 bars ), principalmente pelo aumento da resls 

têncfa estomâtfca. 

Diversos pesquisadores já mostraram que a defi• 

ciência de macro e micronutrientes afeta a estrutura do clo

roplasto, em espetial as de enxofre e nltroginio (BASZYNSKY 

et aZii, 1972), embora todos os macronutrieqtes provoquem m� 

dlficaç·Ões ultraestruturats e bioqufmicas. Para o Ca, K e P 

a alteração funcional é pouco acentuada (HALL et aLii,1972). 

Por sua vez Mg e Fe,que estão d[retamente relacionados a 

�Tntese de cloroffla, as suas def1ciências provocam diminui• 

ção no teor deste pigmento (ZELITCH, 1971). 

TERRY {1976), estudou o efeito da concentração 

de S sobre a taxa fotosslntética, em beterraba, verificando 

que existe uma relação 1 inear entre o teor de S .e _a fotossfn 

tese lTquiàa. Aumento da resis·tência do mesõfllo e. decrésci 
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mo do teor de clorofila parecem ser os principais fatores en 

volvidos, e em menor escala a atividade da carboxilase, 

No caso de deficiência de Zn,há uma diminui • 

ção da formação da RuDP carboxi lFse (JY-VNG e CAMP, 1976); e.!!. 

quanto a sfntese de protefnas ekarbohtdratos com a colres -
-�- . 

;-

pendente dimfnutçio da at1vida4�da carb�xilase, é o �asult� 
·t::<Ç,·

do de uma deftclincia severa de f(AVDEEVA e ANDREEVA,1975).

t bastante conhecido o efeito da K sobre a a• 

bertura estomática, eficiência fotossintética e translocação 

{ZELITCH, 1971), 

A presença de patógenos provoca alterações na 

estrutura do cloroplasta, prlnclpalmente pela desttutção de 

suas proteínas, como ê o caso do mosaico dourado; inlbJção da 

síntese de cloroflla, ou a sua destrui�ão por toxinas, ou por 

dano direto sobre a estrutura do cloropla�to (GOODMAN et aZU 

1967; WILDMAN et a'Lii, 1949; -ZELtTCH, 1971). '

b. Fatores internos

Os fatores fl�tol5gicos que controlam a taxa fotos•

sfntãtfca variam de acordo com a informação genitica da pla� 

ta e a tnteraçio gen5tipo-ambiente r Assim, a açio de um fa-

tor interno i funçio da carga genitica que o determina, do. 

controle que o ambiente exerce sobre a exteriorizaçio desta 

carga, e da rnteraç�o, ao nfvel fisiol5gico, com fat�ras ex� 

ternos. 



b.1 Resfstêncla à difusão do co
2

Em �lantas terrestres que consomem co
2 

deve haver 

uma queda de concentraçio entre e ar ambiente e o loca] de 

reaçio do cloroplasto, pois, de acor�o com a lei de Fick p�

ra a difusio, o fluxo de um gis ou soluto� �e�acionado 

diferença de coneentr-ação -e invérsamente relacionado à dis• 

t�ncia (WHITTJNGHAN, 1974), Calcula-se que na ausência de 

qualquer mecanismo de concentração o teor de co 2 no espaço

lnterceluJar poderá atingir 50 a 100 ppm, e em muitas plan

tas c 3 se tem encontrado esta concentração (WALKER, 1973�a).

As reslstências ao fluxo de co
2 

sio, prlncipalme� 

te: 
a. Resistência da camada adjacente, cuja magni·

tude depende da largura da folha e da sua forma, bem como , 

da veJocidade do vento. Para o feijeeiro, CHARTIER.et aUi 

(1970) encontraram r = 0,5 sec/cm, em ambiente com veiocf• 
a 

dade de vento moderado. 

b. Reslstêncla estomãtica (r ), que varia muito
s 

mais intensamente cem as condições ambientais e endógenas , 

especralmente luz, teor de co
2 

no meio, potencial água da 

folha, temperatura noturna, concentração de K e hormônios c,2. 

mo ácido abscTsico e clnetlna ( WAREING et aiii., 1968 

ZELITCH, 1971 ). 

Para o feijoeiró, FRASER e BIDWELL (1974) encon -

traram valores variando de 1,5 a 12 sec/cm, dependendo da 

dade da folha e dos event0s ontogênicos, e embora menor que 
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para a rm ( reslstincfa do mes6fi1o ), encontiaram boa cor•

relação entre r e a taxa fotossfntétlea. CHARTtER et atiis 

0970) detectaram valores de 0,6 a 2,2 sec/cm p&ra uma resis 
-

têncla total de S a 13 sec/cm. 

e. Reslstincia do mes5f116 �m), que do �onte de

vista ftstoligico inclui tris componentes: restsiêncta da 

camada subestomãtfea, que posstve1mente se desenvolve nas 

paredes cel�lares; � componente de teslstincla i difusio na 

fase lTqulda, e as limitações do slstema enzlmãtJce ou re • 

ststincla ap�rente do sistema enzlmit1c�, �endo que este ªl 

timo componente constftui uma grande proporção da resistên

cfa total i d1fusio (HOLMGREN et alii., 1965; BARRS, 1968 ; 

ZELITCH, l!,71). 

CH.ART I ER et a7,ii ( 1 �7 o) ,. mediram a res f s têncJ a· 

da fase gaso�a e da fase 1fqulda, encontrando valore� de 

4,5 a 9,t sec/cm e resfstincla; carboxllaçio de O,l a 0,6 

sec/cm para o feijoeiro i luz saturante. Tamblm CROOKSTOMN 

et aZli (1974-a) encontraram resistincfa do mesifllo varian 

do de 6,o a 8,0 sec/cm em plantas cultivadas a l8tC. 

FRASER e BlDWELL (1974) encontraram u� relaçie li 

nea� entre a taxa fotossintitiea e a reslstincfa de mes5ft-
. 

· a a 
· 

lo nas folhas Cetiledonar, l• e 2- trlfolfolada no feijoei-

ro, e sugeriram que a variação destas resistências parece 

estar tlgada a eventos onto9ênlcos, não sõ da folha cerno 

da planta, variando de 6,0 a aproximadamente 22,0 sec/cm.Pa 
. 

. 

-

rece haver também um controle tipo "feed•back" (THORNE e 
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ll* 

KOLLER, 1971J; NEALES e INCOLL, 1968; UPMEYER e KOLLER,1973). 

BEAROSELL et aZ.ii , ( 1 973) , trabalhando com soja , 

ienclulram que a taxa fotosslnt;tica i ptimiriamente contr! 

lada pela resistência do mesófflo, n� que cencordam es da

dos de HOLMG'REN (l 968), que mostrou t'fUe diferenças na r m ?,,o·',

dem ser- associaotas ao núme,.-o e tipo de células do mesõrfJo. 

A importincla relativa da resis\;ncla de carbjxi� 

laçio deve diferir de acordo com o material e condiç3es 

cultivo (CHARTIER et aZii , 1970; LUDLOW e WllSON, 1972) 

de 

devendo-se considerar �ue estes- parâmetros �stã0 interre1a• 

clonados, não se podendo avalrar seus efeitos separadamente 

.( CROOKSTON et aZii , 1975; NEALES et atii , 1971), sendo 
... ·• . .  

' que éste últÍmÔ autor achou que durante a senes�ência da fo 

lha
1

o componente de difusão na fase llqufda toma uma p"arte 

lmp9rtante em rm.

O transfi)orte de HCO"j na memerana do e Jorop las topo 

:de tambim sem um dos fat&res que co�trolam a cencentraçio � 

to 2 dentrê do cloroplasto. POINCELOT e OAY (1976), sugerem

que a maior taxa de transporte de Hco; na membrana pode ser 

um dos fatores da maior eftcfincla fetesslntitiia do giras

sol, estando este transporte ligado a atividade de ATPase 

na· membrana .• 

b.2. CaratterTstlcas do sistema de carboxi1açib
Pr imã r ta 

Em plantas t3,como o feijoeiro. a carboxilaçio
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primária se dâ pela reação do ce2 _com RibuJese-J).5�,'gt.f.,p,sfato'

{Ruo�), catalisada pela Ribulese•dlfosfato carboxilase (Car• 

boxidismutase E.e. 4.Lt.3,). A atividade e preprfedadesde!. 

ia enztma cotnctdem çQm as da Protefna Fraçio 1, que consti• 

tuf cerca de 50% do total das proteínas solúveis de folhas de 

plantas superiores (KAWASHJMA e WILOMAN, 1,70). 

Esta enzima é uma das mafs importantes no controle 

do proee.sso f otess I ntêt i co , e_  em mu I tos casos encontrou-se cor 

relação entre a sua atividade e a taxa fotessintétJca(TREHARNE, 

1972). O seu peso molecular tem sido estimado em 560.000 

com um diâmetro de cerca de 100 a 280 Â, sendo composta. de 

8 {olto) subunidades maiores (peso molecular 58,200), e oito 

subunidades menores (peso molecular aprox. 15.300), acredi -

tando�se que as subunidades maiores contêm o sítio catalftf• 

co, e as meriores t�m funçio reguladora (KAWASHfMA e WILDMAN, 
. \ 

1970; KAWASHIMA •t alii , 1971; ZElfTCH, 157�-b). Ela é a-

Jostêrtca com respeltQ a concentração de co 2 , mostrando uma 

curva sigmelde com o acr·éscimo de co
2 

no meio {SUGIYANA et 

«'ti.i, 1968)� 

TAKABE e AKAZAWA (1975}, encontraram evidências de 

uma �voluçio molecular da RuDP carboxilase, sendo que a sub

unidade A, a.maior, (codfftcada pele cJoroplasto), é idênti

ca para todas as espécies, enquanto a subunidade B (codific� 

da por genes nucleares) apresenta especificidade para a espé 

cie, estando estre1tamente relacionada ao acoplamento pH -

M ++ 
g • Segundo CHEN et aZii (1975), a análfse da composição
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,otlpeptfdlc� da Ffaçie I pode revelar a natureza da hlbr! 

dlzaç�o intraespecfflca em trigo, pois o parente materno� 

dlfica o cloroplasto, e as subunidades A podem apresentar 1

catacterfsttcas fislco-quTmicas diferentes, 

A atividade da RuOP carboxflase é altamente de -
++ pendente de Mg , sendo que a maioria das preparaçoes exi-

ge concentraçies deste Tonem torno de 10 mM {KAWASHIMA,/ e
.. ++ WILOMAN, 1970)� Segundo WALKER (1973-a), o 10n Mg está

envolvfdo no mecanismo de ativação da carboxilase pela luz, 

sendo que o sistema de cloroplasto reage imdiatamente 

presença deste fon. 

A afinidade pelo substrato RuDP i multo alta; e� 

tando o Km(Ru.OP) entre l,9 x HJ- 4 a 7,0 x 10·4M, sende que

a RuDP tnduz uma mudança conformacl�nal reversfvel, sendo' 

este possivelmente um mecanismo de reslstincla i desrada -

ção proteolfttca. (KWOK e WJLDMAN, 1974). O complexo Carb� 

xilase•RuOP é 100 vezes mais solúvel em presença de exces

SD de Hco• e Mg++ q�e a carboxtlase sozinha-, 
3 

Diversos estudos foram feftos para determinar a 

dependincJa da carboxllase em relação ã concentração deco2,

sabendo-se que. o co 2 deve ser o su-b-s.trato at fvo ao invés 
• do HCOi, temo seria de esperat para um sistema que, opera em 

soluçio (COOPER et atii, 196,). O Km (Hco;> foi encontra

do estar s1tuado entre 2,5 a 30 mM para sistemas ''ln vttrd' 

(KAWASHIMA e WJLDMAN, 1970; PAULSEN e LANE t 1966), e µa•

ra enzima purificada cerca de 22mM (ZELITCH, 1971), o que, 



jegundo WALkER (1973-b) esti em equilfbrio com 0,54 mM d� 

co 2 c,:i solução e l,8% de co
2 

atmosférico a pH 7,9. Em l971,

JE�3�� (1971) observou que a atividade da carboxilase tmed! 

ata'ft\ent.e após a sua liberação do cloroplasto, ao escuro, t.!_ 

Km (Hco3) = 0,6 mM (pH = 7.8)

BAHR e JENSEN (1974-a) estudaram as propriedades 

de/ta carboxllase de alta aflnldade, encontrando um Km(co2)

ca)culado em 11 a 18 uM, verificando que ela se convertia 

r��ldamente em uma forma de alto Km, enquanto a incubaçio 

co� Mg++ e Hco3 fornecia uma forma intermediária, embora as 

velocidades mâximas fossem bem abaixo da esperada .'1in vivo". 

Subsequentemente, ANDREWS et alii, (1975) verificaram que 
> 

a forma de baixo Km poperta ser estabilizada em presença de 

Mg++ e concentrações de co
2 

próximas da atmosférica, aeh�n

do que a forma de alto Km era produto da conversão da forma 

"tn vivo 11 devido a ação de inib·f<lores, como açücares·•P, por 

exemp T'o. 

LILLEY e VALKER (1975) ensai3ram a atividade da 
�c� 

RuOP carboxllase por um métodoVs'TmTla-1'tàs verificadas " i.n 

vivo 11 ·e obtiveram velocidades mãx-imas de até 1000.µmoles de

C02/mg cleroflla.hr (midia de 573 pmole�mg c1oroflla•hr) e

Km (co
2
) apr.o,dmadamente 46 1-'M, podendo-se obter veloc f da -

1de� cómpitivets com as verifícadas para cloroplastos intac• 

tos e folha$, cem concentraç3es de co
2 

similares is atmosfi 

rlcas, 

O p� que estas preparaç5es mostram attv)dade ma-

' .



xlma esti em torno de 8,0 {BAHR e JENSEN, 197q•a; ANDREWS 

e t 0. 'ti i , 1 9 7 5 ; LI L L E Y e WA L K E R , 1 9 7 5 ). O Km ( C O 2 ) , ta n to
e cloroplastos 

de preparaçõe , como da enzima puriflcJ:lda,é dependente do 
' 

� 
pH, decrescendo de 25 µM para 7 �H ao se passar e pH do 

meJo de 7�2 para 8,8, sendo possivelmente este o mecanismo 

de sua atfvação pela luz, isto ê, provocando esta um fluxo 

de protons para fora do cloroplasto (BOWES i� aZii,1975). 

Certos metabólJtos, normalmente presentes no cl� 

roplastQ� podem ativar a RuDP carboxi lase, como Frutose-6-P 

e Rlbulose-5-P, enquanto outros como Glucose-1-P, Glucose• 

1,6-dJP e outros inibem-na até em cerca de 50% (BUCHANAN e 

SCHURMANN, 1973). Também o NADPH2 ativa a carboxilase, en•

quanto a Frutose-1,6-diP e 6-Fosfogluconato podem inibirou 

ativar, de acordo com as condições de ensaio e concentra • 

ções empregadas (CHU e BASSHAM, 1973; 1974)� 

s5 recentemente; que foi proposto por BOWES et 

alii , (1971) que a Proteina Fração I catal Isa a ox,lgena -
I 

çio de RuOP a PGA e fosfoglJcolato, havendo apare�temente 

uma competiçio entre o co2 e o 2 pela RuD�, chamando-se a 

esta atividade de RuDP-oxigenase, podende este mecanismoIDt 

plicar a lnibfçio da carboxilaçio pelo o 2 (ANDREWS et aZii

1973 BOWES e OGREN, 1972),embora este mecahism0 nio ex -

clua a possibilidade de haver outros mecanismos de forma -

çio do glicolato, substtato da fotorespiraçio (ZELJTCH 

1973; BASSHAM e KfRK, 1973), BAHR e JENSEN (1974-b), tra� 

balhando cem a enzima rêcem liberada do cloroplasto (baixo 
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Km {co
2
L encontraram atividade de carb0xi1ase/exfgenase S.!:!_ 

flciente para a p·rodução de gllcolato quando empregaram CO!!, 

eentrações de co
2 

e o2 prsximas da atmosfêrica, pr0pondo que

� �i�do estremai que controla a relaçie de atividades Car• 

boxlJase/Oxigenase. Ao pH 7,3 apenas 15% do C assimilado o 

foi como gllcolato, enquanto ao pH = 8,9 , 100% era lncorp;?_

rado em gllcolato. A relaçio 1 :4 Oxfgenase: Carboxilase 

prevista por LAING et atii {1974) foi encontrada por dlver• 

/ sos pesqufsadores em soja e espinafre (ANDREWS et aZii,1973; 

BAOGER e ANDREWS, 1974; BAHR e·JENSEN, 1974�b}. 

O sistema de ativaçio da oxigenase-i similar ao

da carboxtlase, e�igfndo_Mg++ e co
2

, sendo que a

se de baixo Km (co2} tem Km (02) aproxlmadamente

éa rbox i 1 a-

0, 22 mM 

(ANDREWS et a.1.ii , 1975). O Ki (co2) fot encontrado ser

20 µM, e a tnf bição da oxigena se pelo co 2 a pH ma 1s baixo se 

deve a maior concentraçio êxterna de co
2

, i necessirio 9 v�

zes mafs HCO� dissolvido a pH 7,5 que ao pH 6,5 para ati!!_ 

gira mesma concentraçio interna de co
2 

(WALKER, 1973-b) 4 • 

h.3. Translocaçio (Efeito de Retrolnlbiçio)

O efefto da taxa de translocaçio sobre a efici• 

ência fotossintêtíca do f eijoeiro foi demonstrado de dofs modos 

diferentes, por LIU et aZii ,(1973) e por NEALES et alii ,

{l 971}. }4 Os primeiros usaram medidas da quantidade de C que

permanecia na folha ap6s determinado perTodo, verificando 
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que o· cultfver que apresentava menor taxa de translocação tam 
-

bém apresentava menor atividade fotossintétfca. O cultivar 

Mtchelite-62, que excedia o Red Kidney em 23 a 31% da ffxa -

ção de co
2
, continha, após 8 horas, apenas 38% do 14

c fixad�

enquanto o outro possuia 60%. 

NEALES et atii , (1971), veriftcaram que a defoli� 

ção parclal (aumento de consumo relativo às folhas remanes • 

centes), aumentava a taxa fotossintética, e consequentemente 

a ativfdade da RuDP carboxilase e PEP carboxllase, havendo , 

por çonseguinte, uma diminuição da resistência residual, que 

os autores atribuiram ao componente de resistência à carboxf 

lação. 

Também se pode verificar este efeito durante a on• 

togenia do feijoeiro. Sempre �ue aparecem novas folhas na 

planta, ou im�diatamente antes da fl�ração, há aumento na ta 

xa fotosslntêtica das folhas existentes (TURNER e DIDWELL 

1965; FRASER e BIDWELL, 1974). Também RYLE e POWELL (1974), 

detectaram 80% do 14
c fixado nas áreas de crescimento poten•

cial após certo tempo de translocação. Sabe-se que o desen• 

volvimento de frutos se constitui uma forte fonte de consumo 

de assimilados (FLfNN, 1974). 

E cqnhectdo o fato que a luz aumenta a taxa de tra�s 

locação (HARTT, 1965; PLAUT e REINHOLD, 1969), sendo seu e -

feito notado sobre a quantidade e direção do movimento, Com 

a planta ao escuro, a direção é essencialmente acropetal,e à 

luz é baslpetal. Este efeito da luz (saturante a menos que 
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250 ft-c) pode ser devido ao balanço hormonal, Isto é, pos• 

slvelmente hormônios produzidos pelás fontes de coPsumo es 

tlmulam o fluxo de assimilados e previnem o acúmulo de car� 

bohldratos (NEALES e INCOLL, 1968; STOV, 1969), havendo au 

mento da sTntese da ATP e promoção da permeabilidade (PLAUT 

e REINHOLD, 196 ). A taxa de iluminação recebida pftla pla� 

ta durante o seu desenvolvimento ·também tem Influência so• 

bre a translocação (LUSH e EVANS, 1974). 

Em trabalho recente, NAFZIGER e KOLLER, (1976) ten 

taram separar o efeito da concentração de amido na folha do 

efelto hormonal. A relação entre taxa fotossintética e o 

teor de amido por unidade de área foliar foi dada por uma e

quação de segundo grau observando uma relação quad rã ti ca pos i t 1 va � 

tre a resistência do mesófilo e o teor de amido, su gerindo 

que o amido deve impedir o transporte intracelular de co
2 , 

posslv�lmente ao nTvel celular. 

A distâncra intervenal é um dos fatores relaciona 

dos à diferença de taxa de translocação em plantas c3 e c4

(CROOKSTON e MOSS, 1974), pois em plantas c
3 

esta distância 

ê 3 vezes maior que nas c4•

B,4. Fotorespiração 

Segundo ZELITCH (1971;1973;1975-a-b) a fotores

piração é um dos principais fatores de decréscimo da taxa 

fotossintéttca nas plantas c
3

• especialmente em temperatu -
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ras mits elevadas. As evidências indi�am que a fotorespir! 

ção ê um processo de perda de energia, e que a fotossTntese 

lfqufda poderia ser aumentada até em 50% pela repressão de� 

te tipo de metabolismo (GOLDSWORTHY, 1970; CHOL'.ET e OGREN, 

1975; MONTEITH, 1976). 

O termo fotorespiração, proposto por DECKER e TIO, 

{1959) para exp1 icar a aceleração da saída de co
2 

após um P!:, 

rTodo 1umino�6, ocorre em todas as plantas com metabolismo 

c
3
, e se processa pela passagem do carbono assimilado pelo 

metabol Ismo do g1icolato. DOWNTON e TREGUNNA (1967), medin

do a taxa fotossintêtica a 21% de o2 e em sua ausência, to

mando a diferença como medida da,fotorespiração. Esta va-G 

riou de 37 a 60% da fotossíntese líquida encontrada. 

Em 6 leguminosas forrageiras, HESLEHURST e WILSON 

(1974) determinaram que cerca de 31% do carbono fixado era 

perdido pela fotorespiração, e estudos realizados por 

CHMORA et aZii., (1976) mostraram uma relação inversa entre 

a taxa fotossTntética e o ponto de compensação, sugerindo 

que existe uma relação direta entre a fotossíntese e a foto 

respiração, o que também foi observado por CARLSON et aZii 

(1971) e NELSON et al,ii , ( 1975-b). Esta relação também já 

foi sugerida para a respiração ao escuro por McCREE (1974) 

e PENNING de VRIES (1974). 

Recentemente FRASER e OIDWELL (1974) determinaram 

a taxa de fotoresplração em folhas de feijoeiro, desde o a

parecimento das folhas cotiledonares até o florescimento 
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determinando a effciêncJa de assimilação (fotossTntese br� 

ta/fotorespiração). A fotorespiração variou apenas ligei

ramente com a idade e tipo de folha, variando de ap'h>xlma-

damente 2 a 4mg co2/dm • hr, e em apenas uma ocasião foi detectada

a taxa de 7mg co
2
/dm 2 .hr. Não houve correlação entre a fo ..

tosslntese bruta e a fotor,spiração, nem entre esta e as 

re$Jstêncla do estômato e do mesôfilo, 

Com foi frlzado anteriormente, a atividade da 

RuDP carboxilase/oxlgenase de�e ei*�r AS�ociada i proiiçio 

de g!icslato, embora outros mecanismos como a oxidação de 

fragmentos d!carbonados (dihidroxletlltiamina pirofosfato) 

possam fornecer gl lcolato, envolvendo a ferredoxlna e H
2
o2

que se podem formar à luz (SHAIN e Glf.rnS, 1971; LAING et 

a],_l i --., 1 9 7 4 ; B A H R é J E N S E N , 1 9 7 -� - b ) • A p e s a r d e s e r c o n s i • 

derado um processo de perda, muitos mecanismos têm sido re 

laclonados como dependentes da fotoresptração, a saber, a 

proteção dos centros de reação da fotossTntese contra a 

oxidação (OSMOND e BJORKMAN, 197 2 ), refixação de co
2
, for• 

mação de ATP ao nTvel de mitocondria (BIRD et aZii, 1972), 

fornecimento de energia para redução do nitrato (LIPS e 

AVISSAR, 1972), embora esta última afirmação seja contest� 

da por DALlfNG et a"lii ,(1972). Existe contudo uma corre

lação entre o ponto de compensação de co
2 

e a relação red� 

tase de nitrato/RuDP carboxilase, que sugere o envolvimen� 

to da fotoresplraçio no metabolismo nftrogenado(( FA1R · et 

al-ii, 1973; 1974). 



b.5. Idade do órgão de assimilação 

Diversos t raba 1 hos sobre o ef e; to da ·Lda de do 

tecfdo na taxa fotossintética em cana de açicar foram re1� 

tados por ALEXANDER {1973). Também, KORTSCHAK e FORBES ,

{1969) separaram estatTsticamente o efeito da idade da fo• 

lha e da estação de crescimento, verificando que a primef• 

ra tem multo maior influência sobre a absorção do co
2 

atmos 

férico. 

JEWISS e WOLEDGE (1967), estudaram a variação 

da taxa fotossTntétJca com a Idade da folha em Festuca a1"Un 

dinácea (Schreb), verificando que, após a expansao completa, 

a fotossfntese na folha começa a cafr, chegando a a1ca��ar 

O de absorção, ou mesmo taxas negativas (perdas 1 Tquidas). 

Em feijoeiro, OZBUN ef; atii , (1964), usando a 

técntca de absorção diferenJ1a1 de 13
co / 

12
co mostraram

2 2' 

que a taxa fotossintética é mais ou menos constante com a 

idade. Também FRASER e BIDWELL {1974), não encontraram re 

lação direta entre a idade da folha de feijão e a sua fo -

tossTntese real ou aparente (durante 24 dias de medições), 

Segundo $ALE (1975), a taxa fotossintêtlca de 

um stand de feijão só começa a decrescer apôs 70 dias, a -

tribuindo isto a senescência. 

KISAKI et aZii , (1973) mostraram que, a par -

tJr do surgimento da folha a taxa fotossintética tende a 

aumentar atê certa idade, havendo relação entre este aumen 
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to e a atividade da PEP carboxllase, porém nao com.a RuDP 

carboxilase. A taxa de fotoresplração também cresceu até 

a expansão completa da folha e depois decresceu com a Ida 

de, sendo que o teor de clorofila decresceu mals acentua

damente que a taxa fotossintética. SALIN e HOMANN (1971) 

tamblm encon�raram grande aumento na taxa de fotoresplra• 

ção à medida que o tecido se desenvolvia. 

Os principais eventos bioquTmicos que se pro• 

cessam durante a senescêncta são: a perda de c1oroffla , 

ácidos nucleicos (especialmente RNA) e proteínas; sendo 

que o cloroplasto ê a primeira organela a mostrar sinais 

de senesclncta, com uma perda de RuDP carboxllase bas -

t�nte acentuada (KAWASHIMA e WILDMAN, 1970; PETERSON et 

alii , 1973; HUFFAKER e PETERSON, 1974; PETERSON e HUFFA• 

KER, 1975). As mudanças e5truturais no cloroplasta com� 

çam com a desintegração das lamelas do estroma, seguido 

do romplm--ento da pi lha de grana {DODGE, 1970). A perda• da 

.�� atJvldade de Hill pode ser relacionada, de um modo geral , 

à perda de pigmentos, proteínas e ácidos nucleTcos, haven 

do, possivelmente, alteração sequencial na cadeia de condu 

ção eletrônica entre a água e o Fotossistema li {BISWAL e 

MOHANTY, 1976). 

Observa-se nos trabalhos sobre senescêncla que 

deve haver o envolvimento de hormônios, pois sempre se ve

rifica que a cfnetlna retarda os sintomas de senescência , 

enquanto a sertna a acelera (PET�RSON e HUFFAKER, 1975



81 SWAL e MOHANTY, 1976). 

3.2, FotossTntese e produtividade 

A relação entre a taxa fotossintética e a prod� 

ção final de uma cultura, embora estreita, é muito comple • 

xa, pois a produção é o resultado da acumulaçio de material 

orgânico (cerca de 95% da matéria seca) no órgão colhido 

durante todo o tempo em que este é fisiologicamente ativo 

Além disso, quando o material precisa ser trah�locado para 

armazenamento, acresce-se os fatores de equilTbrio do balan 

ço de translocação (":source•sfnk"). Ao entender-se o papel 

de cada fator que influi sobre a taxa fotossintética, e co

mo a modificação do mesmo afetará a produção, poder•se-ã es 

tabelecer padrões fisiológicos para o melhoramento genético 

(ZELITCH, 1971; 1975; MOSS e HUS�RAVE, 1971; WITTWER,1974; 

SINCLAIR e DeWIT, 1975; ADAMS, 1975). 

Embora conhecendo-se atualmente mut6r.tes, que 

alteram determinados passos da cadeia fotossTntese-produção 

e mesmo já se empregando certos princfplos fisiológicos no 

trabalho de melhoramento convencional, o melhoramente de um 

processo fisiológico , como tal, ainda está longe de ser 

conseguido (SPRAGUE, 1969). 

As taxas máximas de fotossTntese (com luz e 

co2 saturantes) são somente ligeiramente maiores em milho ,

cana de açücar e sorgo, que em fumo, feijão e outras cultu-
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ra�·com metabolismo c 3• Contudo, a-taxa de crescimento mi

ximo relatado para as primeiras é cerca de 2 vezes a das 

outras (ZELITCH, 1973). Também outra observação interessa� 

te ê que nos últimos 2q anos a produtividade do milho tri -

pltcou ·n·os Estados Unidos da América, enquanto a da soja a� 

mento� somente cerca de 20%, embora as técnicas culturais 

tenham melhorado semelhantemente. Isto possivelmente se 

deve; barreira biol5gica da baixa taxa de fotossfntese da 

soja em re,tação ao milho (ZEL.ITCH, 1975-a)� 

Se observarmos as principais diferenças entre 

as plantas "eficientes" e "ineficientes" do ponto de vista 

da produção de matéria seca, verificamos que a fotossfntese 

destas espicies tambim acompanha estas diferenças. Pode -

se assim inferir que a taxa fotossintética é um bom ·indica• 

dor da produtividade da cultura, desde que observadas as va 

dações a ela inerentes (ZELITCH, 1971; 

1971) . 

MOSS e
v
:H.USGRAVE

Segundo HONTEITH (1976), se considerarmos a ta

xa fotossintética máxima como o aproveitamento de 10% da ra 

dtação total recebida, e que a média de produção mundial cor 

responde ao aproveitamen�o de apenas 0,1% desta, as causas 

principais deste de�réscimo são: 

a, Respiração 

b. Saturação 1Ymfnica do stand

c, Falta de área foliar para aproveitamento da 
luz {juvenilidade) 
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d. Senescência

e. Falta de Fertilizantes e água, e ataque de

pragas e doenças

f . - .. Quantidade de material vegetal que nao e co

lhido

Uma análise da relação fotossíntese - produção 

(acumulação da matéria seca) em fumo, foi realizada por HA-

CKETT (1973); HACKETT e R/\WSON (1974) e RAWSON e HACKETT(1974). 

Inferindo que a taxa fotossintética das folhas poderia se ma� 

ter ao mesmo nlvel durante grande parte da fase de cresclmen• 

to, lançaram a hipótese que deveria haver um excesso de foto� 

sfntetados de 70 a 170% em relação ao consumo (acumulado::+ re� 

pirado), e a retroiniblção deveria ser um dos mecanismos mais 

Importantes no controle da fotossíntese. Contudo, testando 

esta hipótese encontraram que em plantas com 16 folhas, as de 

número 10 a 13 eram responsáveis por mais que 75% da fotossTn 

tese liquida total e 65% da respiração. O máximo de fotossTn 

tese foi alcançado quando a folha tinha 37% de sua área mâxi 

ma, sendo que quando atingiram seu máximo desenvolvimento as 

de número 2 a 5 tinham fotossfntese lTqulda de 2 a 9mg co
2

/dm� 

0 hr, enC')uanto as de n<? 10 a 12 tinham a taxa fotossintêtica de 
2 10 a 13mg co

2
/dm •hr. Concluiram que a relação procurada era 

mais complexa que a simples inferência feita, propondo novos 

estudos para elucidá-la. 

Normalmente quando de compara o crescimento de 

gramfneas tropicais com l e g u m i n o  s a s obtém.se correla 



ção entre a taxa fotossfntética e a taxa de assimilação ªP! 

rente,. Indicando que a produtividade biológica acompanha o 

aumento da fotossTntese lfquida (LUDLOW e WILSON, 1970 ; 

HELESHURST e WILSON, 1974; GIFFORD, 1974), embora nem sem • 

pre a taxa fotosslntética expresa por unidade de área foliar 

seJa um dado comparativo, mesmo dentro da mesma espécie(DU� 

CAN e HESKETH, 1968; DELANEY e DOBRENZ, 1974). 

Para o fetjoeiro também foi encontrada boa cor• 

relação entre a fotossTntese lfquida e o crescimento. Para 

um aumento de 13,Bg de matéria seca/m2 .dfa, houve um ganho

2 2 lfqufdo diurno de 14,8g/m e uma perda noturna de 3;lg/m 

(média de 10 dias) (SALE, 1975). 

O feijeiro parece ser muito sensfvel ã radia 

ção (MAGALHÃES e MONTOJOS, 1971), apresentando um Tndlce de 

área foliar ótimo de cerca de 3 para uma taxa de radiação de 

300 a 500 cal/cm2 .dia. o que demonstra, segundo os padrões

de distribuição foliar, que sua arquitetura é altamente des 

vantajosa (MONSI et alii , 1973). 

EDJE et alii , (1975), fazendo defollações dife� 

renclafs, mostraram que as folhas da parte média sao as 

mais efetivas para a produção, seguindo-se as do topo e por 

Último as basais, sendo que a defoliação completa aos 20 

dias produziu 579 kg/ha (possivelmente houve recuperaçio pa� 

cial da área foliar), e que a presença das folhas basaisju� 

to com as da parte média foram prejudiciais, dando a enten

der que aquelas se tornavam parasitas destas. 



A produção final de graos t�mbém está relacfcn•d• 

com a persistência da área foliar, que por sua vez estã re, 
-

lacionada com a quantidade de N absorvido. Além disso, 

ve-se considerar que nas variedades de hábito de creseimen• 

to indeterminado há a formação contínua de meristemas vege• 

tativos, con$t)tuindo-se importantes fontes de consumo de 

material orgânico, que irão competir com as estruturas re • 

�rodutivas (ADAMS, 1975). 

O índice de colheita do feijoeiro (Produtividade 

Econômica/ Produtividade Biológica, ou Matéria Seca dos 

G r a õ s / Ma t é r I a Se e a To ta 1 ) , é c e r e a d e 5 6 a 6 2 % (HOSJ I D I S CH, 

1976) , sendo semelhante à maioria das culturas. Contudo 

sua necessidade de N orgânico é alta, cerca de 25mg/g de ma 

terlal orgânico, levando a uma translocação relativamente� 

levada deste nutriente eas folhas para os grãos durante o 

seu deaenvolvimento. Desde que, durante esta fase a absor• 

ção de N não falta, o desenvolvimento do grão possivelmen• 

te força a planta a uma senescência prematura, que se cara� 

t e r i z a p e 1 a d l m f nu i ç ão d a a t i v f d a d e• f o to s s i n t ê t I e a ( S I NC LA I R 

e DeWIT, 1975). 

A fixação de N atmosférico, é altamente dependen� 

te da taxa fotossintética da planta, como demonstrado por 

HARDY e HAVELKA (1973 , 1975); em soja cultivada em ambie� 

te enriquecido com co 2 durante a fase de fixação máxlma,que

no caso, é de 80 a 100 dias. Os principais efeitos verifi-

cados sobre a associação Rizobium - leguminosa englobam tan 



48. 

to a duplicação de atividade da nltrogenase por planta, co

mo a duplicação do número de nódulos por planta • Observa• 

ram ainda um aumento de 75 para· 425 kç de N/ha. 

A respiração é um dos fatoreJ fisio16gicos cuJ 

modificação genética tem sido recentemente discutida 

possTvel caminho para aumentar a produtividade {ZELITCH 

como 

f 

1973; 1975-a; PENNING de VRIES, 1975; WITTWER, 1974;HElCHEL, 

1971) • 

A fotorespiração, como já• citado, é consider_! 

da um processo de perda de energia, e as plantas mais efi -

ctentes� isto é, as de metabolismo c
4
, não apresentam este

fenômeno em escala detectável, possivelmente devido ao con• 

trole da sTntese de glico1ato (ZELllCH, 1975"b; CHOLLET e 

OGREN, 1975). 

Vários trabalhos já foram realizados para com -

provar o efeito da fotoresplração sobre a produção em plan• 

tas c3• O decréscimo da concentração de o
2 

n o  m e i e

aumenta consideravelmente a quantidade de matéria seca pro

duzida (BJORKMAN et aZi� ,1968; PARKINSON et atii , 1974) , 

embora a produção de sementes seja pouco afetada, possivel

mente porque o desenvolvimento do fruto exige concentrações 

normais de o
2 

(QUEBEDEAUX e HARDY, 1973, 1975). Contudo 

aumentando-se a taxa fotossintêtica pel
°

o aumento do teor de 

co
2 

no meio, observa-se grande aumento da produção de seme� 

tes (QUEBEDEAUX e HARDY, 1975; CHOLLET e OGREN, 1975). 
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A respiração no escuro, que pelas evidências 

eontfnua ativa ã luz (ZELITCH, 1971), embora em apenas cer• 

ca de 25% da taxa observada ao escuro (MANGAT et alii ;1974), 

é um processo necessário ã manutenção dos processos celula• 

res, constituindo-se um fator negativo na produtividade das 

pÍantas (PENNING de VRIES, 1975). Segundo MctREE (1974) e 

PENNING de VRIES, (1975) é formada de dois componentes básl 

cos: a "respiração de crescimento", cuja intensidade é pr� 

porclonal ã quantidade de material sintetizado ã luz, e a 

"respiração de manutenção", proporcional ao peso da matéria 

seca da planta, sendo esta calculada pelo último autor em 

cerea de 13 a 23 mg de glucose/g de matéria seca.dia, ener• 

gla esta usada para manter o 11 turnover 11 das proteínas e a 

concentração de Tons na planta, podendo possivelmente ser 

diminuída consideravelmente pelo emprego de hormônlos,sub� 

tâncias químicas ou pelo melhoramento, resultando em uma 

economia que poderia alcançar 10 a 40 kg de carbohidratos 

por hectare por dia. 

A literatura mostra que de 29 a 71% do co2 fi-

xado durante a fotossíntese ê perdido pela respiração 

(ZELITCH, 1975•a). RYlE e POWELL (1974) encontraram varia 

ç5es de 10 a 60% da perda no período de 1 dia para gramTooa� 

dependendo do genótipo, ambiente e tratamento. Para o fei• 
2 Joefro, SALE (1975) detectou taxas de 0,5 a 18 mg C02/dm

de área •hora, para uma taxa fotossintética máxima de 40 mg 
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de co
2

• Também observou dependência marcante da temperatu• 

ra, com um Q10 de aproximadamente 3, sendo que para a mesma

temperatura, a respiraçio (ao escuro) quando medida durante 

o dia foi sempre ligeiramente superior à da noite. Contudo.

RYLE et alii , ( 1976) argumentam q�e .o efeito de temperaturas

mats elevadas est; no decréscimo da constante de tempo para

a respiração de manuténção , sem alteração significativa na 

fração do total que ê respirada. 

MONTEITH (1976) calcula que para as plantas c3
cerca de 30% do carbono assimilado é perdido por. fotorespi• 

raçao, Do restante,30% é perdido pela respiração no escuro, 

resultando no aproveitamento de apenas 50% do total fixado 

no crescimento e produção, enquanto para as plantas tipo c 4
esta fração é cerca de 70% do total fixado. 

Se comparamos as plantas "ef lcientes11 com as 

"ineficientes" do ponto de vista de produção primária (maté 

ria seca total), pode-se dizer que a evolução as levou a 

superar muitas barreiras biológicas antes citadas, como por 

exemplo: a relação entre atividade carboxilase/oxigenase , 

com menor sfntese de gl icolato e menor fotorespiração ( no 

caso exclusivo das plantas c

4
); maior taxa de translocação � 

vido a modificaç5es anatSmicas e fisio15gl�as; o desenvolvi 

mente do retfculo periférico junto a membrana do cloroplas

ta e menor distância intervenal; menor resistência à entra

da do co
2 

no mes5filo. No caso das gramfneas acresce-se a 

disposição das folhas, que são mais eretas e rijas, possibl 
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\. litando maior penetração da 1Úz no "stand" (BLACK Jr.,1973; 

WITTWER, 1974; ZELITCH, 1975-a). 

3.3. Biferenças entre variedades 

Diferentes variedades de uma mesma espécie po -

de� aprese�tar grandes variações em �ua capacidade fotossi� 

têtlca, .sendo provavelmente tanto mais acentuadas quanto maior 

diversidade genética dentro da espécie. Vários pesquisado· 

res já estudaram estas diferenças, tentando estabelecer, em 

muitos casos, as causas morfo16gicas, flsio15g1cas ou bio -

quTmicas responsáveis pelas mesmas, bem como, a posslbilida 

de da exploração desses conhecimentos em trabalhos de melho 
-

ramento. 

CHANDLER (1969), estudou cerca de 50 variedades 

de arroz, encontrando variações na taxa fotosslntética de 

2 34,5 a 62 mg co
2

/dm .hr, sendo que entre centenas de linha-

gens em seleção, duas das mais produtivas tinham fotossfnte 

se lfquida semelhante à das variedades de maior taxa fotos

sintêtica. 

Em aveia, APEL e LEHMAN (1969), trabalhando com 

115 variedades, verificaram uma relação constante na ativi

dade fotossintética destas variedades, apesar da variabil 1-
2 dade com o ambiente {variação total de 11 a 2 2 mg co

2
/dm ••

. hr). As variedades adaptadas ao ambiente em que foi condu• 

zfdo o ensaio apresentaram sempre taxas próximas do máximo, 
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Também PEARCE et alii , (1968), encontraram uma variação de 

2 
20 a 50 mg co

2
tdm .hr entre clones de alfafa, estabelecendo 

uma correlação positiva com o peso específico da folha, que 
. 

2 variou de 1,9 a 5,3 mg/cm , sugerindo que este e um carater 

morfológico conveniente para um método rápido de classifi -

car a capacidade genotípica em relação a taxa fotossintétf· 

ca. 

+ + 2 Variações de 28 � 2 a 85 - 3 mg co
2
tdm .hr na

fotossfntese de cultivares de milho em condições de campo 

foram encontradas por HEICHEL e MUSGRAVE (1969). Quatro des 

tas linhagens foram posteriormente selecionadas (a partir 

dos pais de um híbrido promissor, criado em C)rnell•USA) 

com a finalidade de avaliar a influência da capacidade fo • 

tossintêtlca na produção. Após 5 gerações, conseguiram crl 

ar 6 linhagens de alta taxa fotossintétfca e 3 de baixa; e, 

embora a maioria não apresentasse estabi1 Idade em relação ao 

carater pesquisado, algumas linhagens se mostraram promiss� 

ras para o melhoramento com base na capacidade fotossintêtl 

ca, Além disso, parece que em alguns casos apenas um pequ� 
-no numero de genes controla essas diferenças, e a herdabil i 

dade é suficientemente alta para prometer sucesso no melho

ramento (MOSS e MUSGRAVE, 1971). 

Em 1970, NELSON et a"lii , (1974), iniciaram um 

programa de medições da taxa de troca do co
2 

em Pestuaa arun 

dinaaea, visando estabelecer diferenças estatisticamente 

2 significativas de pelo menos 2 mg co
2
/dm .hr� Em 113 genó-



tipos pesquisados, encontraram uma variação de 16,4 a 25,8 

2 mg co2/dm •·hr. Segundo os autores a variabll Idade encontra

da e a herdabll idade são suficientes para emprego em progr� 

mas de melhoramento (ASAY et aZii , 1974). 

Diferenças marcantes na resposta, a variações 

nas condições ambientais, entre variedades de cana de açú -

car, foram encontradas por HARTT e BURR (1967). A varieda• 

de H-52-125 alcançou a saturação luminosa com 10,000 ft-c 

enquanto a H-41-1041 continuou insaturada com 14.ooo ft-c 

Também IRVINE (1967), realizou extensivos experimentos com 

cana de açúcar em condições de campo, verificando que os 

hTbridos interespecfflcos �presentam maior capacidade fotos 

sintética que os intraespecfficos. A espessura da folha e 

stta p(H"osi.dade foram os caracteres mcrfo1Õgicos mais estrei

tamente relacionados às diferenças. 

SONDHAL (1974), empregando o .,1esmo método ut i 1 i 

zado no presente trabalho, e aperfeiçoando-o, obteve dife -

renças na taxa de fotossTntese (aparente segundo ele) entre 

cultivares de café, sendo que os cultivares mais prodlitivos f,9_ 

ram os que apresentaram maiores taxas de incorporação de 

14co 2·

WALLACE e MUNGER (1965) compararam 3 tipos de 

f e I j o e i r o em r e 1 ação a ã r e a f o 1 i a r , taxa d e a s s I m i 1 ação 1 r

qulda (TAL), relação de área foliar (RAF) e taxa de cresci

mento relativo (TCR), encontrando que a relação de área fo 

liar era geralmente a responsável pelas diferenças no cres• 
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cimento, (considerando que a TCR = TAL X RAF), embora numer� 

sa�� diferenças entre variedades na taxa de assimilação lfqu! 

da tenham sido encontradas. No Brasil, XAVIER et aZ.ii0976), 

realizaram a análise de crescimento de 4 cultivares de fei -

j ão , sendo 2 d o g r u p o II ma n te f g ão f os e o" e 2 d o g r u p o 11 � r e to 11, 

detectando diferenças eventuais nos parâmetros de crescimen• 

te, o que entretanto não afetou o rendimento econômico. 

IZHAR e WALLACE (1967"a), determinaram a eflciên 

eia fotossintética de 5 variedades de feijoeiro, medindo a 

troca de co
2 

em folhas intactas atravis de medidas no IRGA e 

tomando a média de 5 determinações, geralmente de 5 folhas 

diferentes como estimativa do potencial fotossintético gene

ticamente controlado. A variedade "Michellte-62" excedeu a 

"Monroe", 1
1 Perry Marrow", 1

1Steben11 e "Red Kidney11 em 9% , 22%, 

35% e 31% respectivamente, em todas as Intensidades lumino -

sas acima do ponto de compensação, Os autores sugerem que 

possivelmente a resistência ã difusão do co2 deve ser prlnc!

pal causa das diferenças encontradas. A comparação dos pais 

e progênies leva a crer que o mecanismo genético é quantita• 

tlvo, e deve ser controlado relativamente por poucos genes , 

havendo certa dominância para a baixa eficiência fotossinté

tica. 

Uma análise genética das diferenças na taxa fo -

tosslntética entre variedades foi realizada por WILSON e 

COOPER (1969), que efetuaram cruzamentos semi·dialélicos en

tre 6 genótipos de Lolium perenne, obtendo variação genética 
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aditiva para: a taxa fotossintética à luz saturante e 1 imita• 

da; conteGdo de clorofila; e t•manho das cilulas do mesdfi1o 

e sua espessura. As maiores taxas foram encontradas em folhas 

pouco espessas, com células do mésofilo pequenas e maior teor 

de clorofila por unidade de volume, não havendo necessariamen 

te correlação entre as taxas de fotossfntese à luz saturante 

e limitada. Também determinaram a herdabilidade1 que no sen• 

tido estrito foi alta para a fot�ssTntese à luz saturante,co� 

te�do de clorofila,-tamanho das iélulas do mesófilo, e espes• 

sura e largura da folha. 

Diferenças morfológicas e na atividade fotoqufml 

ca dos cloroplastos podem ser responsáveis pela variação na 

taxa fotossTntêtica de cultivares de soja, havendo correlação 

Pntre a taxa fotossintêtlca e a quantidade de cloroplastos e 

clorofila por unidade de área foliar, e ainda com a reaça� de 

H111, bem como correla?ao inversa com o volume mitio do cloro 

plasto ( WATANABE, 1973).

TREHARNE (1972) relata diferenças entre varieda• 

des de atê 40% na atividade da RuDP carboxllase por unidade de 

5rea foliar, e quase de um fator 3 em termos de proteína sõlu 

vel, havendo correlação entre a atividade fotossintética e a 

atividade da carboxilase, quando ambos não expressos em termos 

de área foliar, Este mesmo autor selecionou 6 variedades de 

Loiium para combinar estudos bioquTmicos, fisiológicos e gen� 

ticos, anal lsando as principais enzimas do ciclo de Calvin si 

multaneamente.Jã foram obtidas evidências de alta correlação 

entre a atividade da RuDP carboxilase e f i c i ê n é: ia fo-
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tossintêtica e atividade das outras enzimas do ciclo. Con• 

vêm salientar que expressando a atividade enzimática por 

unidade de área foliar, peso fresco ou peso seco da folha 

obtem-se melhor discriminação das variedades do que expri

mido por unidade de quantidade de protefna solúvel (NELSON 

et atii, 197-5-b). 

Uiando a inclinação da curva: Taxa de troca 

de co
2 

versus concentra'.ão de co
2
, como Indicação da efici 

ência de carboxilação, AUGUSTINE e STEVENS (1976) obtive • 
J 

ram var1ações acentuadas neste parâmetro (0,090 a 0,334 mg 

2 -1
co 2/dm hr (ppm co

2
) ), entre cultivares de tomate, assim 

como na 2 eficiência fotossintética (10,2 a 26,9 mg co
2

/dm 

.hr), não encontrando correlação com a resistência difusi

va da folha, e obtendo uma forte correlação inversa com a 

fotorespiração, medida pela interceptação com a concentra• 

.. 
( 8 

- 2 ) çao O de co
2

- ,3 a - 25,0 mg co
2

/dm. hr • 

Segundo ZELITCH (1973;1975-a) o controle da 

fotorespiração por meios genéticos pode ser o (aminho para 

a obtenção de variedades com maior taxa fotossintêtica. No 

trabalho por ele relatado, a fotossíntese foi inversamente 

relacionada com a fotorespiração (embora CHOLLET e OGREN , 

1975,contestem o método usado), o que também foi encontra

do em 10 cultivares de Poa pratensis por WATSCHKE et atii, 

(1972). Normalmente contudo, se tem encontrado relação d! 

reta entre a taxa de fotossíntese e de fotorespiração,lsto 

é, as variedades de maior fotossfntese líquida têm tendên-
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eia a apre�entar maior fotorespiração (CARiSON et aZii, 1971; 

NELSON et alii, 1975-b; CHMORA et a'lii, 1976). 

Em dois cultivares de Daaty'lis gZomerata estu

dados por HILLIARD e WEST (1971), um de alta fotoresplração 

e outro de baixa, foi verificado que o de baixa respiração 

i luz (de maior taxa fotossintêtica) possuia o retfculo pe-

rifêrico do cloroplasta, caracterfstico de espécies c 4, e."••·- <-t.·,• 

cuja função é o transporte de metabolitos do cloroplasta p� 

ra o cltoplasma, 

W IDHOLM e OGREN (1969) tentaram encontrar indl 
, 

vTduos com baixo ponto de compensação a partir de 200.000 

plântulas de soja da geraçao M
2

, provindas de sementes tra 

tadas com agente mutagênlco, e mais de 6,000 plântulas de 

aveia, mas não encontraram nenhum indivfduo deficiente na 

fotorespiração, MENZ et alii, (1969)., desenvolveram um méto• 

do semelhante, encerrando plântulas de alto ponto de compe� 

sação com plântulas de mi 1 ho no mesmo ambiente.MOS$ e MUSGRAVE 

(1971), relatam a análise de aproximasarnente 10.000 plântu� 

las de aveia e 50.000 de trigo, não sendo encontrado nenhum 

lndivTduo com baixo ponto de compensação. Recentemente NEL 

SON et alii, (1975-b) submeteram 4.000 plântulas da varied� 

de 1
1Alta11 e 2 , 200 da II Kentucky - 31 11 de Festuaa arundina

aea, a um ambiente com tensão de co
2 

abaixo do ponto de co� 

pensação por 8 dias, tomando os 36 e 22 sobreviventes finais 

para análise das caracterTsticas fotossintêticas, verifica

ram que não havia diferenças na taxa fotossintétlca em rela 
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ção a população base, assim corno em relação a rotoresplração 

Apenas a respiração no escuro foi significativamente aumenta 

da. 

A literatura concernente à herança e heterose da 

taxa fotossintética e seus componentes foi analisada p o r

SINHA e KHANNA (1975). Em diversos casos encontrou-se varia 

çSes nestes parimetros ao nTvel de cultivar, sem contudo no• 

tar•se evidências claras a favor da .. ocorrência de heterose 

na eficiência fotossintética, apesar de não ser uma hlpõt�se 

de todo descartável. Em relação aos seus componentes, suge� 

rem que hã possibilidade da operação de um sistema multialé

lico no mesmo locus para a fotorespiração, embora outros pe� 

qulsadores tenham encontrado dominância parcial ou total, Em 

relação às enzimas de carboxilação parece haver dominância 

mendeliana simples, assim como para o teor de clorofila por 

unidade de peso. Assim, os componentes do processo fotossi� 

tético mostram-se interdependentes, e portanto podem ser ap� 

nas complementares, não multiplicativos, sendo teoricamente 

difícil obter-se alto grau de heterose na taxa fotossintéti• 

ca. 
• 

Poucos estudos têm sido feitos sobre a herança 

de caracteres codificados pelo DNA do cloroplasta e mitocon

dria, mas em muitos casos de herança citoplasmática devem o• 

perar genes destas organelas. A herança dos plastTdeos foi 

estudada em mais de 50 espécies, verificando-se que em cerca 

de 2/3 dos casos, esta herança é puramente maternal, o 
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que assegura perspectiva de fácil manejo dos caracteres codi 

ficados (BIRKY, Jr, 1976). 

Em relação à respiração no escuro parece impo� 

tante a determinação da intensidade desta na variedade e que 

fração se constitui s��plesmente em perda de energia. Heichel 

(1971), citado em ZELITCH {1975-a), comparou duas variedades 

de milho, e embora ambas apresentassem a mesma taxa fotossin 

titica, uma delas mostrava um ganho de peso seco 50% superi

or ao da outra. A de crescimento mais rápido perdia 26% de 

seu ganho bruto no perTodo escuro subsequente, enquanto que 

a variedade, de crescimento mais lento perdia cerca de

33% do ftxado. 

Parece que certa porção da respiração mitocon

drlal ocorre por uma vta alternatjva de transporte eletrôni

co, insensfvel ao cianeto e antlmicina, e inibido especific� 

mente pelo ácido salicilhldroxâmico, e que produz apenas 1/3 

do ATP para cada par de átomos de H oxidados pelo caminho con 

venctonal. Em mitocondria■ isolados de certo número de espi 

eles, em condiç5es normais, este camtnho.contribui com l 

a 100% da respiração, com valores de 15 a 20% normalmente ob 

servados (ZELITCH, 1975-a). E embora não se tenha incluido 

nestes ensaios mitocondrla de folhas de plantas, as evidên -

elas mostram que este mecanismo também opera ar, 
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As medidas da assimilação de co2 e trans1ocação

d 14 ... id i dos produtos formados usan o o C tem s o extens vamente �

sadas há cerca de 30 anos, sendo este, dos isõtopos do e. o 

mais usado devido a sua longa meia•vida (o 11
c tem mela-vida

de apenas 20 minutos), fácil dfspontbillclade e baixa perfcu• 

losidade face à sua baixa energia (máximo de 0,115 MeV). t

embora para os estudos de distribuição e movimento de produ� 

tos marcados seja praticamente o Único método utilizado atu• 

almente, a estlmatlva da taxa fotossintética usando o 14
c ain 

da é pouco comum ( SESTAK et aZii, 1971). 

Os russos foram os primeiros a usar os sistemas 

fechados com alto conteúdo de 14co2 para medir o potencial

fotossintético das culturas (MOONEY, 1972), Em 1967, 

STREBEYKO (1967) e AUSTIN e LONGDEN (1967), desenvolveram 

separadamente, sistemas portáteis para fornecimento de 14
co

2 

a câmaras onde se encerrava a folha ou parte dela. Estes Úl 

tlmos autores compararam seus dados com determinações no IRGA, 

variando a intensidade de iluminação, obtendo para o feljo -

eiro a equaçao; 

Fotc 14 co
2) =(0,833 ! 0,059) Fot. líquida(IRGA) +

2,07 unidades 

Baseado no equipamento de Austin e longden

SHIMSHI (1969) desenvolveu um outro , portátl 1, apropriado pa 
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ra determinações de campo, com o qual fez determinações do 

curso diário da fotossfntese em milho e algodão, irrigados e 

não irrigados, concluindo que o aparelho é satisfatório para 

efetuar grande quantidade de determinações, especialmente ao 

relacionar-se a taxa fotossintética com fatores ambientais. 

Recentemente, NAYLOR e TEARE (1975), aperfeiçoa -

ram o sistema, introduzindo um controle de fluxo, o que seg�n 

do eles e crftico, e um 11timer", pois o tempo usado na incor 

poraçao e muito pequeno (aproxidamente 20 segundos) , e o e� 

ro de l segundo no tempo de incorporação já da um apreciável 

erro de 5%. Mediram a influência do fluxo que passa sob�e a 

f�lha e do tempo de descarga em trigo, sorgo, soja e milho , 

concluindo que desde que se faça uma calibração adquada, o 

sistema se presta para comparações da taxa fotossintética 

inclusive entre �en6tipos da mesma espécie. 

O mesmo si�tema de incorporação foi usado por 

FOCK ét ·aiZi (1970), para separar a evo1ução do C0
2 

da sua 

absorção verdadeira (fotorespiração e fotossíntese bruta res 

pectivamenL�) em folhas de Amaranthus e girassol. Eles uti-
- - l 4 li�aram a absorçao de co2 quando se estava passando uma cor 

rente contfnua de 12
co

2
, a 1% de o 2 e outra� determinada con 

centração de o2. Contudo, foram LUDWIG e CANVIN (1971) que

construiram o sistema mais aperfeiçoado para medida simulta -
- 12 14 -

nea da absorçao de co2 e co2, medindo assim a fotorespiraçao

e fotossíntese verdadeira sem subestimar o primeiro parâmetro 

o que e caracterJstico dos métodos convencionais. Este tipo
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de método foi utilizado por STEWARD et aZii (1971), e também 

FRASER e BIDWELL (1974), estes últimos em feijoeiro. 

O método de incorporação de 
14

co
2 

apresenta diver

sos problemas, que segundo SESTAK et aZii (1,71), o torna a

penas semi-quantitativo, sendo melhor empregado para compar� 

çoes. Os principais erros apontados são devidos a: 

A. Discriminação isotôpica contra o 14
c devido a dife

renças na cinética de incorporação dos dois isotõpos 14
c e 

12
c, discriminação esta que é maior em plantas c

3 
que em pl�n 

tas c4 (BLACK, Jr. 1973). Usa-se atualmente um fator de cor

reção (K) proposto por AUSTIN e LONGDEN (1967), dependente 

da atividade da mistura 12
co

2 
-

14
co

2 
usada. 

b. Não atingir o 11steady-state 11 no tempo empregado 

NAYLOR e TEARE (1975) observaram sempre uma taxa ligeiramen-

- 14te maior de absorçao do co 2 com 15 segundos de incorpora -

ção, atingindo o equilfbrio após 2 0 segundos, e começando a

parentemente a decrescer (efeito da fotorespiração) apos cer 

ca de 45 segundos do início da exposição. 

e. Fluxo insuficiente para eliminar o gradiente de 

14
co

2
. Segundo HAYLOR e TEARE (1975), o fluxo que passa pe

la câmara é altamente crftico, devendo ser calibrado para c� 

da cultura ( e possivelmente deve ser feito um estudo crfti-

co de suas variações com as condições ambientais). Para o

seu equipamento os melhores fluxos foram de 150 ml/min para 

o sorgo e soja e 100 ml/min para trigo e milho,sendo que pa-
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ra o trigo anotaram uma variação muito pequena com variação do 

fluxo entre 50 e 150 ml/min, enquanto o sorgo apresentou uma 

variação acentuada. 

d. Distribuição nao uniforme no tecido da folha, que

toma importância maior quando a mini-câmara é usada sobre uma 

nervura. 

l 2
e. Diluição pelo C da respiração, o que decresce a

concentração efetiva do 14� no local de fixação. Parte do 

carbono respirado deve ser reciclado, não escapando para os 

espaços intercelulares, ou sendo recapturado a este nível 

(GOLDSWORTHY, 1970}. Este fato levou SONDHAL (1974} a calcu-
14 lar o co

2 
incorporado como a fotossíntese líquida, ao con -

trário dos demais autores que acham que o calculado é fotos -

síntese bruta devido ao tempo de exposição não ser suficiente 

para reciclar o 14
c absorvido {AUSTIN e MONGDEN, 1967;SHIMSHI

1969; LUDWIG e CANVIN, 1971; NAYLOR e TEARE, 1975; . STEWARD 

et aZii, 1971; FRASER e BIDWELL, 1974; etc.). Segundo SESTAK 

et aZii (1971), não há dados suficientes para se generalizar 

a importância desta diluição, devendo-se realmente 11calibrar11

o método.
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4. M A T E R I A L e M t T O D O S 

4. 1 Sementes de Phaseo'lus vu'lgaPis

As sementes de Phaseo'lus vuZgaris utilizadas foram o& 

tidas na Seção de Leguminosas do Instituto Agrônomico de Campl 

nas e na Seção de Radiogenêtica do Centro de Energia Nuclear ' 

na Agricultura (CENA, Piracicaba). As sementes foram selecio

nadas quanto ã uniformidade em tamanho e coloração. 

As seguintes variedades foram empregadas nos ensaios 

de comparação de variedades : ,.. . . ..� ...... �. ,. 

a. Carioca

b. Rosinha Precoce

c. Pintado

d . Pira tâ -

e. Rosinha G - 2

f. Venezuela - 42

g . Goiano Precoce

h. Pintadinho Precoce

Entretanto, em estudos preliminares foram utilizadas 

apenas as variedades Carioca e Rosinha Precoce. 

De acordo com as informações obtidas de ensaios de 

campo conduzidos no estado de São Paulo, normalmente as vari� 

dades Carioca e Pintado são de alta produtividade, as varied� 

des Venezuela-42, Rosinha -G-2 e Piratã-1, de média produtivl 

dade e as variedades Goiano Precoce, Rosinha Precoce e Pinta-
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dinho Precoce apresentam normalmente baixa produtividade, is

to se levarmos em conta que a cul�ura não tenha sido atingida 

por doenças ou pragas a que o feijoeiro é muito sensfvel (TUl 

MANN NETO, 1975). 

4.2 Mêtodos 

4.2. 1 Condução das Plantas 

O Substrato para a germinação das sementes 

foi a sfl ica moida, previamente lavada com ácido clorídri -

co (l + 4) e água destilada atê voltar ao pH 6,5. As semen

tes foram tratadas com solução de hipoclorito de sódio (água 

sanitária comercial 1 + 9), durante 20 minutos, e arejadas em 

água destilada por cerca de l hora com a finalidade de elimi

nar o excesso de cloro e diminuir o tempo �e germinação. Em 

alguns experimentos foram utilizados Cuso4 l0-4M e caso4 10-4

M durante o arejamento, com a final idade de eliminar fungos e 

promover um bom desenvolvimento das raízes. 

A germinação foi conduzida em bandejas de 

plástico mantidas em Germinador de Sementes (Conviron) com t� 
o o 

po de iluminação de 12 horas a 28"C/25'C (durantP o período 

claro e escuro respectivamente) e controle de umid&de. Alter 

nativamente, para evitar ataque de bactérias, possivelmente 

devido a alta umidade noturna, as sementes para os ultimas ex 

perimentos foram postas a germinar na própria_ Câmara de Cres

cimento adiante descrita. 
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A.ntes da germinação, a sflica foi regada com agua

destilada, e, vinte e quatro horas após o inicio da germina

ção, com solução de Hoagland e Arnon diluida 1 + 4 em agua 

desmineralizada para suprir de nutrientes os·1 1seedlings 11 inci 

pientes. O transplante dos 11seedl i ngs11 foi realizado quan-

do as folhas cotiledonares mediam cerca de 2 a 3cm de comprl 

mente, sendo colocados em vasos de plãstico de 3 1 itros de 

capacidade ( 2 plantas por vaso), com 2,5 1 itros de solução 

nutritiva de Hoagland e Arnon e fornecendo-se o ferro sob a 

formR de FeEDTA Em alguns casos foram utilizadas ban 

dejas de 35 1 itros de capacidade, com aproximad�mente 28 a 

30 plantas, mas somente quando da utilização das plantas até 

o 20? dia após a germinação, uma vez que após esta idade ha

via o entrelaçamento das plantas, especialmente aquelas das 

variedades de crescimento indeterminado, dificultando a iden 

tificação da planta a ser colhida para o ensaio. A disposi

ção das plantas na Câmara e sua colhei:a formaram um delinea 

menta inteiramente casualizado. A solução nutritiva foi tro 

cada de }r; em 10 dias. 

As plantas foram mantidas na Câmara de Crescimento 

(Conviron). ou, em certos casos especificados, na Casa de Ve 

getação. A Câmara de Crescimento foi regulada para as segu� 

tes condições: 

a) 1 1 um inação Segundo o catálogo fornecido pelo fa

bricante o banco de luzes da Câmara 

de tresc imento fornece,a 15cm das lâmpada�aproximadamente ..
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50.000 lux. As medidas ai real ixadas com fotômetro Zeiss for 

neceram os seguintes dados: 

A 15cm das lâmpadas 

A 1 m das lâmpadas 

A ·2·m - das .1impád:as 

4. 500 f t-c (fluorescentes + in

candescentes)

2 .400 ft-c (fluorescentes} +175 

ft-c ( Incandescentes) 

1 • 8 O O f t- c (fluorescentes) 

120 ft-c {incandescentes). 

+ 

Como a! plantas foram mantidas a cerca de 1 metro 

das lâmpad�s, devem ter recebido aproximadamente 2 .575 ft-c,, 
1 

• 

ou 8.912 µW/cm 2 o que, segundo os dados de GAASTRA (1959� p�

ra cálculo de energia do fluxo luminoso de lâmpadas artifici

ais, este fluxo corresponde a 0,127 ca1/cm 2 .mim. na faixa vl

sTvel (400 a 700mm), com uma rela�ão Fluorescente/lncandescen 

te em torno de 10, em termos de energia. 

O fotoperTodo empregado f oi 13 horas de luz/1 1 ho

ras de escuro. 

b) Temperatura A Câmara foi calibrada para um term� 

período de 2 7 ± 0,5 '! C durante o P!:, 

ríodo iluminado e 2 2 + 0,5 '! C para o período escuro. 

e) Umidade A camara nao possui controle de umi

dade, observando-se entretanto que a 

mesma variou de 50 - 60% durante o dia e 80 - 90% durante a 

noite. 
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Ne casa de Vegetaçio, @m umd m�dlda efetuadá, a t••,! 
o o 

ratura vtrfou de 26,S'C a )6'C e a umidade de 30 a �8%, duran• 

te o d ta. 

4.2'.2 .. 

Pera lneorporaçio de 14
co

2
, mitodo utrltzado par� a

val lar e eflcfincfa foto11lntitlc1. foi empreg1do o mitodo de

SHIMSHI H369), com ,u modificações propostas por SONDHALU971+) 

( SOHIHt��r• t attt, 1 976) com pequena I mod ff t caçõ,u. As s t m. a 1 • 
,, , 

tlvtdade• total foJ dlmlnutda para 25 uCt/atm t dando uma atfvl 

dada específica de 4,165 m Cl/mM de carbonato, e o fluxo foi 

aumentado para 81.12 mt/mtm (67,60 ml/mfm), numa faixe de ope· 

raçio do etflngomanômetro de 160 para 88 mm Hg, sendo esta 

teatada� como detcrfto em Resultado, e D!1cu11êo. 

O diâmetro do disco da folh6 r�tfredo foi aumentado 

porque o peta especfftco da folha do feijoeiro i balxo e para 

melhor assegurar a retirada do tocaJ de fncorporaçio. O mesmo 

fof marcado com uma tira de adesivo com ��petsura de aproxfma

damente 1 mm, colocada na parte fnferfor da folha porque ai se 

encontra a parte de borracha que molda �• 1allincla1 da super

ffcfe da folh8. Posteriormente mudou-te a marcaç6o para a de 

posição de uma pa1ta de õxldo de Zn e gJ!cerot, conf�rme reco· 

m es, 1d� NA Y l O R e TEAR E ( l 9 7 5 ) , na p 5 g f na s u p e r l o r d a f o J h a • E s ta 

modtffceçio os mareação do local de !hcorporação foi feita Pº! 

que foi verfffcsdo que o giz utll ltado por SONDHAL (1974), tor

ne opaca a mfnJ�cimars de fncorporaçio apôt algum uso. 
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A digestão dos discos foi realizada por via seca uti 

llzando o BHO (BIOLOGICAL MATERIAL OXIDIZER) da Beckman, sen 

do o 14
co2 recebido em solução de tolueno/trlton X-100 , com

0,4% de PPO e 0,01% de POPOP, contendo 2 ml de NaOH 0,33 M. A 

detecção da radioatividade foi feita através do Beckman Scln

tillation System, e o câlculo de co
2 

incorporado foi feito a

través da fórmula proposta por SHIMSHI (1969). 

co2 fixado (mg/dm2 -h.)
44 . 180 • K .  dpm 

0,3848 X 10-2. S

Em que K ê o fator de correção para a discriminaçã? 

isot6pica, calculado no presente caso ser 1,193 (para 4,17 / 

mCl/mM). O valor 44 corresponde a mg/mM de co
2

; 180: a fra

ção de hora correspondente ao tempo de incorporação; dpm: o 

valor das contagens corrigido para a eficiência de contagem e 

de oxidação no BMO; S: o valor em dpm da atividade especTfica 

u t i l i z a d a ( 9 , l 7 4 X 1 O 9 d pm , no p r e sente e as o) .

Durante o perTodo de incorporação foi utilizada seja 

a luz natural ( as plantas eram levadas ao sol 5 minutos an

tes do Tnicio da incorp�ração )Jeja i luz da Cãmara de Cresci 

mento, ou ainda lâmpada fotográfica ATLAS, cujo feixe lumino

so passava por uma camada de 15cm de ãgua para evitir aqueci

mento do material vegetal. O Último sistema produzia resulta 

dos mais satisfatórios. 
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10. 

4.2.3. Ensaio enzimático 

Para determinação da atividade da RuOP carboxi• 

lase ( e PEP carboxilase em certos casos), utilizou�se basic� 

mente a metodologia descrita por TREHARNE e COOPER (1969),com 

algumas modificações, 

a) Preparação do extrato

Três (3) gramas de folhas idênticas às utiliza � 
1 4 das nos experimentos de incorporação de co2, rêcem•colhidas�

foram homogeneizadas a alta rotação por 45 segundos em homge� 

nàindptr SORVALL com 10ml êe solução contendo tampão HEPES ou 

TRIS {Sigma especial pH 7 a 9) (50mM), ajustado ao pH 7,8 

MgC 12 (40 mM); .EDTA (1 mM) e OTE ou DTT (5 mM) (ou 2-mercap -

toetanol, lOmM), mantendo-se o copo do homogeinizador em ba• 

nho de gelo. O ho�agenado foi filtrado através de duas cama� 

das de nylon e centrifugado a 20 000 Xg por 10 minutos à tem, 

peratura de O a 2·c. n sobrenadente foi conservado em banho 

de gelo e usado dentro de 30 minutos, exceto quando especifi

cado. 

Para determinação de proteína solúvel no extrato 

foram tomadas alfquotas de 0,2 ml, utilizando-se o método de 

LOWRY et alii (1951). Como--8-tampão usado interfere no método 

(EDREVA e CHOLAKQVA, 1975), utilizou-se o método de BARNETT e 

NAYLOR (1966) para separar a proteína solúvel dos interferen

tes. O teor de clorofila do homogenado foi determinado pelo 

mitodo de ARNON (1549), usando-se 0,5ml deste (em duplicata), 
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antes da centrifugação e adicionando-se 10ml de acetona a 80%. 

O nümero de repetições do extrato variou de acor• 

do com o experimento, sendo normalmente de duas, 

b) Ensaio de atividade da RuDP carboxilase

A atividade da RuDP carboxilase {E.e. 4 .1.1,39 ) 

foi determinada utilizando-se a seguinte mistura de reação: 

400 µ1 de solução idêntica à de preparação do extrato 

bruto 

100 µl de solução de R•5•P (25mM), ATP (lOOmM) e HEPES 

(25mM) também ajustada ao pH 7,8 (também utilizou-se 

RuDP 3 mM quando especificado) 

14 100 µl da solução de H co3 (40mM), com uma atividade es

pecffica de 0,5 mCi/mM . 

100 µ1 do extrato bruto de folhas, contendo aproximada • 

mente �25 a�40 mg de protefna solúvel. 

Portanto, a mistura de reação continha: 27,5 µm? 

les de HEPES ou TRIS (cone. final 39 mM); 20 µmoles de MgC 1 2

( e o n e • f i na l 2 8 , 6 m M ) ; 2 , 5 µ mo 1 e s d e D T E ( e o n e • f i na 1 3 , 5 7 m M ) 

0,5 µmoles de EDTA (cone. final de 0,7 mM); 2,5 µmoles de 

R,.5 .. p (cone. final 3,57 mM); 10 µmoles de ATP ( cone.· final 

14,28 mM) e 4,0 µmoles de H 14
co3 (cone. final 5,71 mM) com 2,0

µ e i .. 

Para cada extrato foram conduzidas três repeti 
o 

çoes, delxando•se equilibrar à temperatura de 25·c por 2 minu• 
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tos com o tampão e HC03 antes da adição do substrato (R-5-P +

ATP). Após 5 minutos de reação, adicionou�se 0, 2 mi de âci• 

do acético a 30%, sendo os tubos de ensaio aquecidos a· aprox! 
o 1 4 madamente 6o·c para eliminar a possTvel co

2 
adsorvido, · e 

após o equilíbrio da temperatura adicionou-se 10 ml da solu -

ção cintiladora (Tolueno/Triton X-100), fazendo-se as conta -

gens da radioatividade em contador de cintilação liquida (Be• 

ckman Scintillation System), com uma eficiência média de 90%, 

4. 2 .4 Determinação do teor de clorofila

Dez discos de 1,6 cm de diâmetro, das folhas em 

que foram feitas as incorporações, foram utilizadas para de -

terminação de clorofila, evltando•se tirar os discos nas areas 

das nervuras. 
& 

Os discos foram pesados 2 a 2"\?"macerados em gral 

de porcelana com tampão HES 0,05 M, pH 7,5. Do macerado tomou 

-se 0,2 ml, adicionando-se 5 m1 de acetona a 80%. Os tubos
o 

foram mantidos ao escuro por 15 minutos a 4·c, e o seu conteu 

do fot centrifugado (3.000 rpm) em centrifuga de mesa,e o so

brenadente foi lido no espectrofotômetro a 645 e 663 nm, con

forme ARNON (1949). 

4,2,5 Medida da área das folhds 

A área das folhas existentes na planta no dia da 

incorporação foi avaliada através das medições do seu compri

mento e largura (SESTAK et alii, 197l) NDAWULA-SENYIMBA,1972). 
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Este método foi calibrado por comparaçao com medidas no inte• 

grador de área foliar II Portable Area Meter, u ... 3000 11 da 

"Lambda lnstrument Corporation 1
• •  

4.2.6 Análise do crescimento 

Apenas no último experimento procedeu-se a análl 

se de crescimento das plantas, usando as seguintes fórmulas: 

(P 2
- p 1 } (L A2 

- L A l) T.A.L. = 

( A2 
- A 1) ( t2

- t 1 )

( L p2 
-- L p l)T.C .. R. = 

( t2 
- t 1 )

Onde: T. A. L, - Taxa de Assimilação Líquida (Aparente) 

T.C,R. - Taxa de Crescimento Relativo

P - Peso da matéria seca da planta

A - ,'-\rea foliar

L - Logaritmo neperiano

t - tempo (os índices

amost;- agem). 

e 2 correspondem a 
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5. R E SUL T P O OS E D I S C U S S Ã O 

Os experimentos desenvolvidos foram conduzidos de 

modo a trazer respostas às perguntas anteriormente formuladas, 

levando em conta que a metodologia utfllzada apresenta uma se 

rie de peculiaridades, especialmente a incorporação de 14
co

2 
a

través da microcâmara, 

5.1 Observações sobre o cultivo das plantas 

Inicialmente foi testada a condução das plantas , 

em solução nutrltiva
t em uma câmara de crescimento e em casa 

de vegetação, tendo a destacar dois tipos de problemas obser

v.a d o s. Na câmara de crescimento a umidade durante o dia 

ê muito baixa e devido ao sistema de ventilação forçada há uma 

intensa evaporaçao, provocando possivelmente uma alta absorção 

de nutrientes o que levaria a disturblos que serão posterior -

mente mencionados. Na casa de vegetação,o problema observado 

foi que ao se cultivar o feijoeiro em vasos de 3 litros,no ve 
o 

rão, a temperatura da solução nutritiva chega a mais de 40"C 

o que pode causar disturbios da raiz {RADKE e BAUER, 1969).
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Entretanto t tal nao ocorreu quando as plantas foram cultivadas 

em bandejas de 40 litros ( a temperatura máxima observada foi 
o o 

de 32·c a 33·c ). 

5.2 Adaptação da metodologia 

5 • 2 • 1 Incorporação do 14
co

2 

Segundo os dados levantados na literatura 

(AUSTIN e LONGDEN, 1967; SHIMSHI , 1569; SONOHAL et alii,1976; 

SESTAK et atii, 1971; NAYLOR E TEARE > 1975), e considerando a 

natureza dos erros Inerentes ao processo, os principais pon -

tos que necessitavam ser testados eram os seguintes: 

1, Metodologia da incorporação, incluindo sistema de in

jeção e enchimento; atlvldaõe especffica usada; á·rea e volume da 

mini-câmara� fluxo do gás e tempo de incorporação, 

2 , Iluminação da folha, antes e durante a incorporação 

3. Metodologia de contagem do 14
co

2 
incorporado, incluin 

do a oxidação no "BMO', temperatura de contagem, tempo de esto 

cagem entre a oxidação e a contagem no cintilador. 

a) Detecção da atividade de 14
co

2 
nas folhas 

Este foi o primeiro problema abordado em relação 

a incorporação do 14
co

2
• Foram utilizadas várias misturas com

a solução cintiladora para a formação da solução de fixação 

(TRAPP), principalmente hiamlna, hiamina + NaOH lN, etanolami 

na, e diversas concentraç5es de NaOH, Como os sistemas se 
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mostraram e�uivalentes, passou-se a usar 2 ml de NaOH 0,13 N 

com 10 ml de solução tolueno/triton X-100. Estes dados nao 

constam de tabelas por serem apenas paralelos ao assunto do 

presente trabalho. 

Em relação a contagem da solução, foi observado 

que hô dois problemas importantes: a temperatura da solução 

cintiladora e o tempo decorrido entre a oxidação e a conta � 

gem das soluções. Os dados da tabela 1 mostram que as solu-
- 14 çoes contêndo co

2 
recuperado das folhas Incorporadas nao

sofreram alterações significativas apôs a oxidação. No en -

tanto, as soluções com lisina- 14
c e 14

co
2 

recuperado da mi�

tura manitol + llslna 14
c decairam de modo acentuad� especi

almente na primeira hora, Em um outro experimento, logo após 

a oxidação do material as soluções foram conservadas em gela 

deira e à temperatura ambiente (aproximadamente 28·c), veri-

ficando-se que a solução com 14
co

2 
recolhida da oxidação nao

sofria alteração, enquanto a solução de referência quase es

tabilizava após uma (1) hora, 

Tabela l - Efeito do tempo de estocagem sobre a taxa de conta 
gem da solução de fixação, (TRAPP). 

Material 

14 Usina - C+
(sem oxidação) 

Contado 

NaOH + tlazto3

Li sina _ 14c (oxidação com m� 
n i to 1) 

Discos de folhas Incorporados 

Tempo 

100 

100 

100 

de Estoc.agem • {horas), 
1 3 9 20 

% da Contagem Inicial 

85,5 80,0 1r), 5 76,6 

62,5 47,0 42,5 38,8 

98,7 99,5 98,6 99,5 
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Diante destas evidências, na falta de outro méto

do padrão para calibração, e mesmo ausência de informações no 

menual do aparelho de oxidação (BMO) ou na bibliografia especI 

fica resolveu-se adotar o critério. de deixar todas as soluções 

durante 1 hora à temperatura de 25·c antes da contagem de sua 

atividade. 

b.2 Fluxo de gás na mini-câmara

ne acordo com NAYLOR e TEARE (1975). o fluxo do 

gas que passa na superfTcie da folha é critico, podendo haver 

variações acentuadas na taxa de incorporação determinada quan-

do se empregam fluxos diferentes, sendo que diferentes espe• 

eles respondem de modo diverso, Para verificar a melhor faix:-1 

de operação do sistema empregado, fez-se a incorp9rnção do 
14co2 utilizando as pressões de descarga apresentadas na Tabe

la 2, que correspondem aos fluxos ai discriminados, 

Tabela 2 - Efeito da pressão de descarga de 14co2 sobre a taxa
de incorporação (Folhas recém-amadurecidas). 

Faixa de �escarga Fluxo de Gás 14co2 incor
�
orado

mm de Hg ml/mi n. mg/dm • hr 

120 • 60 67,60 6,70 + 

0,95 

140 - .]4 74,36 8, 51 + 2, 11 b, c

160 - 88 81,12 13,48 + 0,90ª
-

180 �· l 04 85,63 10,56 ! 1 ,24b

200 120 90, 13 11 , 23 + 

1, 23ª ' b
-

F 14,38 
d .m. s. (Tuckey 5%) 2,87 
e .v. (%) 15, 02 
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A taKa de·1:neorporação aumentou com a elevação 

do fluxo ate um ponto ótimo e depois decresceu, Possivelmen

te a resistência da camada adjacente é responsável pelo aume� 

to Inicial, e o aumento da evaporação no espaço intercelular 

pelo decrisclmo posterior (NAVLOR e TEARE, 1975). Os fluxos 

empregados estão em uma faixa muito estreita porque a dimen -

são da mini-câmara não permitiria maior variação. Verifica -

se que a faixa de pressão de descarga que deu maiores incorp2 

rações e menor variação foi a de 160 a 88 mm de Hg, a qual foi 

escolhida para utilização durante o trabalho. 

b,3 Iluminação da folha 

A iluminação da folha foi um dos problemas mais sé 

rios encontrados durante o traba1ho. Inicialmente partiu -se 

da premissa de que qualquer sistema de Iluminação para ser 

consldP.rado adequado deveria dar incorporações de 1qco 2 seme� 

lhantes i encontrada quando � fonte de luz é o sol. Em alguns 

dos experimentos apresentados, a incorporação foi realizada 

na câmara de crescimento sem nenhuma outra fonte artificial , 

podendo-se notar nas Tabelas 13 e 14 1 que a taxa de incorpora• 

ção é sempre menor que a metade da observada ao sol. Assim 

esses dados poderiam ser considerados, do ponto de vista da 

diferença lnter-var!etal, como sendo devidos à luz limitante, 

o que revela apenas aspectos parciais desta dtferença, sendo

aconselhâvel o exame à luz saturante (HESKETH e MOSS,1963 

ZELITCH, 1971). 
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Devfdo • dlfteutdadea operacionais e probl•mas 

de ordem tlcnlca, nlo era conveniente cultivar •• plantas na 

câmara de cre1•,mento e realizar a, lneorporaç&es ao 1ol, Ai• 

atm. procurou••• adaptar o sl1tema de llumlnaçlo para que as 

Incorporações fo11em feftas dentro da pr6prfa clmara. 

Ap61 algum tempo, conseguiu••• o 1l1tema que 

aparentemente 1 1atlsfat6rto, utl1 lzando uma 11mpada fotogrl. 

fica Atlas de 375 Watt•• fazendo passar o efeito lumlno10 a• 

travls de um tubo de PVC de to cm� de dtlmetro e 15cm de com• 

prtmento, cheio dlgua, e cujas extremfdades foram fechadas com 

duas placas de vidro cotadaa ao tubo. Na frente foi colocada 

uma lente para cotfmar o ferxe. E eomo a 11mpada tem uma vt 

da tlttl ttrnttad•• foi acoplado um reostato para ligar a lâmp! 

da v191ro1amente. além de contro1ar a taxa de Iluminação. Es• 

te 1fstema encontra••• etquematlzado na Ftgura 1, 

ti GURA .,t· OI AGRA MA DO 8llT EM A DE tLU.MlNAÇJO, ADAPTADO 
, 

flOPOR 

SAI DA O'A8UA 
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A taxa de iluminação da fonte artificial usada é 

dada na tabela 3, em função da distância e.da voltagem empre

gada. Deve-se observar que a variação da tensão elétrica no 

reostato possivelmente desloca o espectro para o vermelho. 

Tabela 3 - Taxa de iluminação da fonte artificial usada, em

função da distância e da voltagem empregada, 

Distância 
da 

Fonte 
(cm) 

45 
50 

60 

70 

80 

90 

lOC 

11 O 

Distância 
da 

Lente 
(cm) 

10 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

11 uml nação 

(lux) 6

80.000 

70,000 

60.r.oo

42,000 

30.GOO

2c.oon 

15.000 

.. 11.coo 

ô• Cem te�são de 110 Volts 

Tensão (no 
reostato} 

(volts) 

11 O 

100 

90 

80 
7r, 

,. 

60 

5" u

óô - Distância de 1ncm da lente ou 45 cm da fonte 

1 lumi nação 

(1 ux) ôó 

80,000 

72,0CO 

60.000 

46,000 

30 ... 00G 

18 .. coo 

10.000 

Para testar o presente sistema foi realizada uma 

Incorporação na câmara de crescimento usando a fonte artifici 

al sendo que logo apôs, as mesmas plantas foram levadas ao sol 

e cinco minutos depois lncorporadas, Ao término, as plantas 
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retornaram à câmara, sendo imedratarnente reutilizadas� Os da• 

dos constam da Tabela 4. 

Tabela 4 - Efeito da luz solar sobre a taxa de incorporação 

do 14
co

2 
em folhas de feijoeiro var. Carioca, 

Tratamento 14co 2 incorporado

p 1 • 1 pl .., 2 pl.3

Câmara+ Iluminação 
Art if leia 1 14,3 14,8 17,2 

s o 20,2 20,3 25,0 

Câmara+ Iluminação 
Artificial (2a. de- 23,3 24,3 25,2 
terminação) 

2 ( mg/dm .hr) 

pl,4 ,.el,5 

16,6 17 ,3 

23,7 23,7 

20,7 16,6 

Média 

+ 16,1 .. 1,2 

22,4 .:!:. 1, 9

+ 22, O - 3, 1 

Pode-se notar por estes dados que a fonte util! 

zada se aproxima, em termos gerais, da iluminação natural.e� 

tudo, a qualidade da luz é um pouco Inferior à do sol porque 

ao serPm conduzidas a este ambiente houve um aumento na taxa 

de incorporação, sendo que esta diferença persistiu quando 

trazidas de volta à câmara. Além disso, embora possa ser cL: 

cunstancfal, as plantas ao serem le,adas ao sol tiveram suas 

taxas de incorporação aumentadas da primeira para a segunda, 

havendo o l��erso no retorno. Como a lluminaç�o inicial 

quase concomitante com a injeção do 14
co 2 , possivelmente po•

de-se atribuir as variações observadas ao aumento sa quantl• 

dade de ATP e NADPH2 formados antes e durante a Incorporação,
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além de posslvel ativação de certas enzimas do ciclo de Cal. 

vin, ou redução da resistência do mêsofilo (ANDERSON e AVRON 

1976; AVRON e GIBBS, 1974; BOWES et aZii, 1972; TREHARNEJ972; 

ZELITCH, 1971; BEARDSELL et aZii, 1973), 

Diante do exposto, os experimentos realizados 

posteriormente para constatar diferenças entre variedades fo 

ram classificados em dois tipos: diferenças à luz 1 imitante; 

quando realizados na câmara sem iluminação adicional; .e�·dif!:_ 

ranças à luz saturante, com iluminação adicional ou ao sol. 

Quanto ao problema apresentado na Revisão de Li 

teratura, sobre a representação da fotossíntese líquida ou 

bruta em relação a fixação do 14co2, pode-se analisar alguns

aspectos Importantes: 

1. Obviamente deverá ocorrer um lapso de tempo até 

14
co 2 1 • d i • 1 1 que o , nJeta o at nJa o e orop asto, 

têncla total de 10 sec/cm o gás percorrerá 

Para uma res is .. 

0,1 cm em um se • 

gundo, e portanto, pode-se assegurar que o tempo decorrido 

atê que o 14
co 2 seja processado i menor que um faegundo.

2. O 12
co 2 liberado na fotorespiração e que ê recicl�

do dentro da cêlula ou tecido, é sempre um fator de sub-estl 

maçao da fotossíntese bruta e fotorespiração (GOLDSWORTHY 

l97C; SESTAK et aZii, 1971). 

3. Ao se injetar 14
co2 por 20 segundos nao implica

no caso presente, que somente durante este espaço de tempo ha 

verá fotossTntese, desde que há uma demora de pelo menos 20 
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segundos até que o disco de folha seja mergulhado no N2 lTquJ_
- -

1.. 
14 do pa:ra imcbilizaçao. Ha ainda a considerar que a em do co

2
' 

fixado em produtos orgânicos, ainda existe cumulativamente o 

que fica nos espaços Intra e intercelulares, Isto é, embora 

os autores apontem o tempo de 45 segundos para que o C sinte• 

t i z a d o s e r f o to r e s p i r a d o , ou t r a s e a r a c te r í s t i c a s d o p r ô p r I o m� 

todo devem ser consideradas. 

4. 

pregado, 

14 Também deve•se lembrar que o fluxo do gas ( co
2
)e�

leva a uma pressão maior que à atmosférica dentro da 

mini-câmara, mesmo levando em conta que a descarga de resíduo 

se dá próximo desta, indo a um recipiente com pressao atmosfé 

rica, Isto é, o gradiente de pressão é trÍslente, maf• sufi-

ciente para forçar o gás através dos estômatos e mesófilo, o 
1 2 1 4 que provocará uma troca forçada de �o

2 
por co2, podendo

inclusive haver difusão deste através das células do parênqu_i 

ma clorofillano ( PENMY e NELSON, 1970}, 

Todos estes aspectos considerados levam a admi -

1 d d d - d 14 - d l t r que a me l a a lncorporaçao e co
2 

atraves a apare h�

gem utilizada se aproxima mais da fotossíntese bruta que da 

fotossTntese 1Tquida, embora,como afirmam alguns autores, es� 

te método precisa ser 'calibrado' contra o:.itros mais exatos , 

como o emprego do IRCA, por exemplo, (SESTAK et alii,1�71). 
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5.2,2 Ensaio enzimático 

E do consenso geral dos pesquisadores que traba

lham com a RuDP carboxllase, que este tipo de ensaio e muito 

delicado, especialmente na manutenção da temperatura durante 

a preparaçao de extrato e sua estocagern, manutenção de ambi

ente redutor para proteção dos grupos �SH da enzima t proteção 

contra outros agentes como fenois, por exempio, que inibem a 

atividade de carboxilação (KAWASHIMA e WILDMAN� 1970), 

Para o tempo de Incubação do extrato (Tabela 5), 

a análise estatTstica não mostrou diferenças significativas 

dentro dos tratamentos, embora o valor de S se aproxime do ll 

mlte significativo a 5% (4 ,00 con�ra 4» 07), por isto, pode-se 

dizer que em nTvel mais elevado há proba�il idade de se detec

tar diferenças, Além disso, o que se verifica é que para rea 

ção sem Incubação, o desvio da média foi muito elevado, o que 

demonstra alta variabll idade, Desde que a maiora dos autores 

aconselha um perTodo de incubação com Hco3- e Mg++ para indu

ção da plena atividade da enzima { KAWASHIMA e WILDMAN,197C , 

BAHR e JENSEN s 1974-a; WAL�ER, 1973-a), passou•se a adotar um 

período de 2 mlnutos de incubação do extrato bruto de folha 

a 25�C com H 14c� - M ++ t 
-

t d ' l . 
•,3, g e ampao, an es e se 1n c,ar a rea -

çao com a adição de R-5-P e a ATP. 

Em relação ao tempo de reaçao nota-se na Tabela-

s que a maior taxa de fixação por mg de clorofila-hora foi 

a de 4 minutos, seguindo-se 7, 10, e 20 minutos respectiva, 
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mente, A curva construfda com 01 dados desta Tabel� (Figura 2) 

mostra que há um perfodo de lnduçlo de cerca de 1 minuto, sendo 

que a partir daf a taxa de reaçio I linear• havendo uma diminui 
-

ção da veloctdade (ds/dtl a partfr dos lO mtnutoa, Deve••• salf 
-

•· .ante r q u e e s ta q u e d a n I o I e d e v e I d l m f nu I ç I o na q u a n t t d a d e d e

H 14
co3• dfs�onfve1, desde que foram adicionados, �moles no f•

nfclo da reação e ap6s to mfnutos ainda restava cerca de 3.4 

�motes. ma• po1sfve1mente I perda da propriedade cateffttca da 

carb9xltase devtdé� 1 sua tnatab11ldade JS �attante comprovada 
' 

{KAWASHIMA e WILDMAN, 1970t WALKE�. 1,73•1) • .  em re!eçio a lndu 

çlo; possivelmente se deve ao aumento da so1ubf f Jdade da enzima 
' 

pela presença da �uD�(KWO� e WILDMAN 1974). 
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Os dados foram calculados em termos de protefna 

solúvel porque a quantidade de clorofila por unidade de área 

foliar é var;ãvel de acordo com a intensidade luminosa duran 

te o crescimento, sendo o teor de proteTna mais constante(e� 

ceto em casos de deficilncia de nitroginio), (SONDHAL,1S74 ; 

BLENKINSOP e DALE, 1974). 

O efeito da quantidade de extrato ( por conse -

gutnte da quantidade de enzima), sobre a atividade da carb� 

xilase foi testado fazendo-se variar a quantidade de protef

na solúvel de 67 a 591 µg/ml de solução final de ensaio (Ta

bela 6). Verifica-se que até 70 µl de extrato bruto os da

dos são semelhantes diminuindo um pouco com 100 µl. Este e 

um fato que ocorre normalmente, pois quando há aumento da 

quantidade do catalizador em qualquer reação há uma diminui

ção do n Turnover II devido ao aumento da relação enzima/sub2,. 

trato. Por facilidade de medida passou-se a utll.izar 100 µ1 

do extrato bruto na solução de ensaio. 

Tabela 6 - Efeito da concentração do extrato bruto sobre a 
atividade da RuDP carboxilase em folhas recem-ama 
durecidas de feijoeiro var. Carioca 

Quantidade de § Pr.ote f na 
µmoles HC0

3 
fixado 

Extrato µg/ml por mg clor.hr por mg prot,hr 

1 Oµ l 67 135,39 
+ 

15,50 S,S3 
+ 1 , l O-

40 µ l 257 134,8$ + 2 l • 3 7 :. , 6 3 
+ 

1 , 5 2 
7 O µJ 113 l 128,65 + 

16,83 9, 1 7 
+ 

1 , 2 O 
lo Oµ l 591 116,47 +

7,03 8,30 + 0 ) 50 � 

§ - Para: 500 µl de tampão; 100 µ11�e solução de R-5-P + ATP; 50 µl de
solução de Hco3� (marcado com 1C), conforme Material e �êtodos 
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Para ter uma idéia da adequabil idade da metodol� 

gia usada, em confronte com a literatura existente, foram re� 

lizadas duas determinações de Km (Hco3-), sendo a primeira com

plantas apenas da variedade Carioca e a segunda com plantas de 

Rosinha Precose e Carioca. Os resultados encontram-se nas Ta 

belas 7 e 8 e na Figura 3 construTda com os dados da Tabela 8, 

e na Figura 4 para os dados da dupla recíproca (lineweaver e 

Burk). 

Tabela 7 - Efeito da concentração de Hco3• sobre a atividade
da RuDP carboxilase em extrato bruto de folhas de 
feijoeiro var. Carioca ( Idade: 33 dias apôs a germ. ) 

0,563 
2,162 

3,640 
5,00C 

por mg 

30,45 
58�74 

95,25 
118,02 

Atividade da 
(urnoles 

clor,hr 

+ 
3,05-

± 8,48 
± 1 l , 4 
± 11 , 2 

RuDP ca r box i 1 as e 
HC03 fixado) 

por mg prot.hr 

2,34 + 0,23 .. 

4, 51 ± 0,65 

7,32 ± o,87 

9,07 ± íl,86

Os Km (HC03-) observados, em ambos os casos, p� 

ra variedade Carioca se aproximam bastante {1,47 e 1,78 mM ), 

embora as velocidades encontradas para a mesma concentração 

de HC03 sejam algo diferente. Estes dados correspondem mais

ou menos ao que BAHR e JENSEN (1974-a) chamaram de forma ln • 

termediária da carboxllase, obtida da forma de baixo Km por 

• a. - • ++ - d � ,ncuuaçao com tampao e Mg a temperatura e O C, o que tam •



41 
Ili 

Ili 
-

X 

o 
.o 
1. 

Ili 

IJ 

e,. 
o 
::1 

r,: 

t1! 
'U 

ti 

'U 
t\) 

"ti 
·-
> 
·-
... 
"' 

.,.., 
1. 

,;::. 

• 

1. 

o 
-

u 
" 

1) 

a, 

f! 
--.. 

bim se constituiu o prtnctpal m�todo de ensaio para carboxf1ase 

no presente trabalho� O Km(Hco3" ) para o extrato de Rosinha

Precose fo( �6 mM, o que estl enquadrado entre as preparaç5es 

de bQlx� aflntdade. Conslderando•se que não foi utlllzada a ga 
-

sefftcnção com. N2 para eliminar o o 2 e co 2 exlstenteJna solução

pode-se consfderar bons estes resultados, uma vez que o o
2 

exfs 

tente tnibe a carboxllase e estimula a oxlgenase, as quais apr� 

sentam efeitos antagônicos ( ANDREWS et atii• 1973 }1 BOWES e 

OGI\EN, 1,12, BAHR e JENSEN, 1974•b), Por sua vez o co 2 presen• 

te na solução compete com o adicionado, provocando um efolto de 

dllulçâo fsotôplca, 
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O Km (co 2) está em torno de 35 a 40 M, o que de

ve,segundo WALKER (1973•a) estar em equilTbrio com 0,12% de 

co 2 atmosfêrtco, ou seja, quatro vezes a concentração atmosfé

r l ca normal . 

Tabela 8 • 

Variedade 

Carioca 

Ros t nha 
Precoce 

.. 

Efeito da concentração do HC03 sobre a atividade

da BuDP carboxilase em extrato bruto de folhas de 

duas variedades de feijoeiro (idade: 27 dias). 

HC0
3 frrib 1 es de Hco

3
fixado 

mM 
por mg Clor-.hr por mg prot:hr 

O, 16 O l 1 , 5 4 0,730 

0,308 14,92 o,894 

O, 571 26, 51 1 , 7 4 7 

1 , 60 O 68,33 4,503 

3,077 137,23 9,044 

5,714 167,88 1 1 , 064 

O, 160 5, 1 2 e, 14 4 

0,308 1 1 , 1 2 C,900 

O, 571 }6,8(, l , 3 6 5

l,6CC 53, 1 3 4,302

3, n77 90,42 7,321 

5,714 134,28 1e;872 

Comparando-se as curvas correspondentes as varl� 
dades, pode-se verificar importantes diferenças. Em primei

ro lugar, para a mesma concentração de Hco 3-, a quantidade

fixada foi sempre menor para o sistema de Rosinha Precoce que 
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,para o de Carioca, Et1a1 diferenças acentuavam•se com menores 

cencentrações de substrato, e sendo menos evfdentesquando a •• 

tlvldade foi expressa por unidade de protefna solGvel, A ln• 

ct Inação das retas no grSf lco das dup1as recfprocas sugere, que 

as.c•rboxltases slo Idênticas nas duas variedades, Contudo 

o sistema obtido de Rostnha Precoce deve ter malor concentra •

çio de Inibidores. 
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No dados obtidos para o extrato de folhas dava• 

riedade Carioca (Ffgura �) observam-se distintamente dois me

canismos que agem de acordo com a concentração de HCo3·(co2)

no melo. BAHR e JENSEN (1974-a) relatam três formas de ca� 

boxilase com diferentes Km, e s�gundo ANDREWS et aZii,(1975) 

as formas de alto Km são produtos da ação de inibidores. As 

curvas mostradas por estes autores para a velocidade da rea • 

çio em resposta i concentraçio de co2 se aproximam das -�qui 

obtidas. 

Tomando-se somente a parte da curva corresponde� 

te as maiores concentrações de HCOj, obteve�se graficamente 

velocidades máximas de aproximadamente 33C µmoles de Hco3tmg

de Clor. •hr para os extrato de Carioca e 235 µmoles de HC03 /

mg Clor •• hr para o de Rosinha Precoce. Os Km correspondentes 

seriam respectivamente 6,1 mM, e 7,3 mM. A possfvel segunda 

forma da carboxilase no extrato de folhas de Carioca teria 

Vmax aproximadamente 23,5 µmoles Hco3·;mg de cloroflla•hora ,

e o Km (Hc03 -) seria 0, 165 mM, valor este inferior ao encon -

trado para a carboxi lase de baixo Km por BAHR e JENSEN,(1974-a}. 

Com a finalidade de eliminar interferentes de 

baixo peso molecular foi testada a nclarificação 11 do extrato, 

apôs a centrifugação
> numa coluna contendo Sephadex G�SO,como 

recomendam AND�EWS e HATCH (1971). Os resultados constam da 

Tabela S, podendo-se observar que houve uma diminuição da ati 

vidade enzimática para a mesma concentração de Hco3 na solu

ção de ensaio. 
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Tabela 9 .. Efeito da "clarificação" do extrato em SephadexG-5C 

sobre a atividade da RuDP carboxilase em folhas re

cém-amadurecidas de duas variedades de feijoeiro. 

Variedade 

Carioca 

nosinha Precoce 

f --,!.Hco3 _,

mM 

o, 3 08. 

r,571 

3,f'77 

5,714 

O,3C8 

O, 571 
1 , 6 e e 

5,714 

Atividade enzimática� 
. .

(µmoles/mg prot •• hora} 

O, 61 O 

1
J 

l 8 O

5, 198 

7,988 

c,436 

ü,728 

1 , 851 

7,5C6 

Para verificar o efeito do tempo de incubação a 

1... <! • - ++ u C com tampao; DTT e Mg , sobre a atividade da carboxilase,

ensaiou-se o extrato aos 15 minutos, 3 horas e 5 horas apos 

a centrifugação. Os dados constam da Tabela 10, onde se pode 

notar que os extratos obtidos de folha�da variedade RosinhaPre 

coce, além de apresentar atividade enzimática bem menor no pri• 

meiro ensaio, a dfminulçio da taxa de fixaçio com a incubação 

foi bem mais acentuada. Observe-se que ao expressar-se os da 

dos da atlvfdade da carboxllase em relação ao teor de protef • 

na do extrato, os dados são mais consistentes , em todos os en

saios, que por unidade de teor de clorofila, demonstrando uma 

v a ri ação na r e 1 ação e 1.o r o f 1 1 a / p r o t e f na n e s ta s v a r i e d a d e s • 



Embora nao tenha sido avaliada, a quantidade ou 

a taxa de oxidação de fenÕis deve ser mais acentuada nas fo • 

lhas de Rosinha Precoce �ue de Carioca tendo em vista que hã 

um malor escurecimento do seu extrato no mesmo espaço de tem

po, sendo que os produtos de oxidação dessas substâncias sao 

conhecidos inibidores da atividade da carboxilase, pelo menos 

':ln vltro': (KA\./ASHIHA e WILOMAN, 197G). 

Tabela 10 - Efeito do tempo de incubação a c·c sobre a ativi-

Variedade 

Carioca 

dade da nuDP carboxllàse em extrato bruto de fo
lhas de duas variedades de feijoeiro. 

Tempo de Atividade da Carboxi Jase 

Incubação µmoles/mg clor.•hr µmoles/mg Prot.hr 

1 5 mln. 118,('2 ± 1 l , 2 C 9,07 ± o,86 

3 horas 40,23 ± 2,67 3,70 ± e, 2 o 

Rosinha Precoce 1 5 mi n. 67,75 ± 2,9� 6,85 ± e. 3 :.

3 horas 17,75 ± C,52 1.79 ± c,cs 

5 horas 5,28 ± C,33 C,53 ± o, r. 3 

A presença <lo oxigênio na solução de ensaio tam -
bém influi na estabilidade da enzima, pois esta exige ambien-

te redutor para manter a integridade dos centros catalíticos 

( WALKER, 1973-bi ZELITCH, l�75•b� ANDP.EWS et aZii, 1975), 
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5�2.3. Aval fação da área foliar 

Desde que nao se dispunha de um método direto de 

medida da superficle foliar (como um integrador por exemplo), 

procurou-se calibrar o método da medida do comprimento e lar

gura da folha, Este é um método rápido e se tem mostrado su� 

ficJentemente preciso para a estimativa da área foliar pa�a 

trabalhos de análise de crescimento, SESTAK etialii (197l)f� 

zem uma análise completa sobre o assunto, dizendo que� embora 

o mais usado seja a relação y b. LC, o mais preciso e fa

zer-se uma regressão linear y = a.X+ b, onde a variavel inde 

pendente X e o produto comprimento x largura (LC). 

Em amendoim, VIVEKANANDAN et aZii (1972) encon -

traram correlação lihear entre as medidas efetuadas pelo mêtp 

�e de medida do comprimento e largura com o método planimetrico . 

Também NDAWULA-SENYIMBA (1972) encontrou boa correlação deste 

método com outros considerados mais comuns, verificando corre 

lação altamente significativa, especialmente na fase de maior 

estabil Idade morfológica da folha. 

Para calibração das medidas� foram tomadas 23 f� 

lhas de feijoeiro da variedade Carioca e 22 de Rosinha Preco

ce. Os fel Tolos termi�ais foram medidos em seu comprimento e 

largura máximos e logo após a sua área total foi medida atra

vés do integrador ll-3000 (Lambda lnstrument Corporation}.Rea 

lizada a análise através da regressão linear, obtive-se: 



Sendo: 

a) Para variedade Carioca

y integrador = 1,697 . X - 10,597 r = 0,98** 

b) Para variedade Rosinha Precoce

y integrador = 1,735 . X - 6,555 r = 0,99** 

Y = a area fnliar medida 

X =  o produto Comprimento X largura 

95. 

Como os valores da inclinação da reta e da inte� 

ceptação do eixo da ordenada não são tão diferentes �ntre varie

dades, resolvemos incluir as 45 folhas em uma só análise, ob 

tendo a equação: 

y area = 1,694 . X w 8,825 r = 0,99** 

Os dados correspondentes acham-se plolados na Fi 

gura 5, onde se verifica que realmente a dispersão dos dados 

em torno da reta é muito pequena. Ape�as quando o p�oduto 

comprimento X largura é menor que 0, 25 dm 2 hã uma tendência 

para o desvio no sentido zero. 

Também foi testado o método utilizado contra ou 

tros mais comuns. Foram recortados os perímetros das folhas 

em rapei sulfite, send� a área avaliada atr�vés �o.peso do 

recorte, A relação Area/C.L fof encontrada como 1,557, o que 

se aproxima dos valor encontrado pelo integrador. O método 

da relação Peso Médio da folha/tirea Foliar bastante utiliza-
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do em trabalhos de aniltse de crescimento,· não parece ser pdequ� 

do porque a variação nesta relação com e Idade da folha é acent! 

ada. obtendo•se 3,54 ·g/dm 2 para as folhas nova,. l.t,27 para as re 

cem•amadurecldas e s.o, g/dm 2 para as folhas velhas,

2.00 

FIGURA &- R!LA,klo ENTRE O PRODUTO COMPíllMENTO ,e LMOURA DO FOLÍOLO TERt.llNALl A AR[A FOLIAR · 

• 

• 

t CAIUOtA 
• • IWSINHA PRECOCt 

QO loo 1.,0 2.00 

COMPRIMENTO X LARGURA (dml) 

5,3 Efeito da hora do dia sobre a Incorporação de 

''co 
2 

Desde que exfste um ritmo ctrcadlano constatado em dl 
-

versas plantas, para diversos evento, ftslotógfcos lncluslve a 

fotossfntese (ZEllTCH, 1,11), decldlu•se verificar se para o fef -

Joefro cultivado em condições controlada, também havfa este fen! 
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meno em intensidade detectâvel pelo nosso método. Segundo PAh 

LAS Jr. (1973), alé� do efeito da diferença de luminosidade d� 

rante o dia, existe um ritmo que deve ser controlado interna

mente, encontrado na maioria das espécies que pesquisou. 

As plantas, conduzidas na Câmara de Crescimento 
14 foram incorporadas com co

2 
adaptando-se numa iluminação adi 

cional de 4 lâmpadas incandescentes de 150 watts. Logo apôs , 

foram levadas ao sol e depois de 5 minutos sob esta ilumina -

çao, foram novamente incorporadas. Os resultados ·se encon

tram n� Tabela 11 e na Figura 5. 

Tabela 11 - Efeito da hora do dia sobre a taxa de incorpora
ção de 14

co
2 

em folhas récem-amadurecidas de fei
joeiro, ao sol e na Câmara de Crescimento (Idade: 
i8 dias após a germinação)� 

Hora do dia Taxa de Incorporação de 14co 
2

( mg/dm 2 por hora )

Ao Sol Câmara 
7:00 5,42 ± 1 , 65 
8:30 16,86 ± 0,48 6,62 ± o , .. 3 7
9:30 19,90 ± 1 , 53 6,79 ± 0,71 

l 1 : O O 17,57 ± 1 , 3 7 9, 13 ± 1 , J 2 
13:30 22,88 ± 3,53 9,80 ± l , 08
15:00 20,25 ± 2, l 8 7,46 ± 1,05 

Verifica-se na Tabela apresentada, que a taxa 

de incorporação ao sol aumentou apenas levemente das 8:30 p� 
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Para as incorporações realizadas na Câmara de Cres 

cimento houve um aumento considerável das 7:00 para as 11:�0ho 

ras, sendo que das 7:00 às 8:30 o acréscimo se deve posslvel• 

mente à dfmtnulção da resistência estomãtica que se tem verifi 

cado constantemente nestes casos (ZELITCH, 1971; DEVLIN e BAR

KER, 1971). Contudo, o aumento entre 9:30 às 11:00 horas e o 

decréscimo ã tarde é mais difTcil de explicar, podendo-se for

mular as seguintes hipóteses: 

a. Devido à diferença de temperatura diurna/noturna(apro 
o 

ximadamente s·c), a resistência estomâtica só diminui vagaro-

samente, possibilitando ao aumento da taxa fotossintética;oque 

é pouco viável devido a ausência de gradação na taxa encontra

da (IZHAR e WALLACE, 1967; CROOKSTON et aZii, 1974-a; SAWADA e 

MIYACHI, 1974-a). 

b. Hã possibilidade de existir um ritmo endógeno cuja 

gradação nao foi encontrada por erro de medida, e neste caso

esta diferença seria muito mais acentuada à luz limitante que 

saturante e, portanto, relacionada também ao conjunto de resis 

tências da folha, ou, alternativamente, à variação da demanda 

de assim! lados durante o dia (FRASER e BIDWELL, 1974; ZELITCH, 

1971; THORNE e KOLLER, 1974; BEARDSELL et aZii1973). 

c. Uma hipótese menos viável é que as plantas que te 

nham sido levadas ao sol recebam uma indução. Este ; fenômeno 

foi constatado anteriormente, mas para pequeno intervalo de tem 

po, Tambêm a sequência de medidas não sugere a ocorrênc•a des 
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te fenômeno, que no entanto, nao e de todo descartável. 

5.4 Diferenças entre variedades 

Foram realizados alguns experimentos com a finali

dade de verificar diferenças entre variedades, além de objetl 

var o estudo do efeito de diversos parâmetros, como idade da 

folha e da planta sobre a taxa fotossintitica individual, e 

sobre a diferenças entre as variedades pesquisadas, Estes ex 

perimentos serão apresentados e discutidos na ordem em que fo 

ram realizados (cronologicamente)� sal lentando-se que esta or 

dem foi ditada pela lógica e pelo aperfeiçoamento da técnica 

de incorporação de 14
co 2•

5,4,1 Experimento 1 - Plantas germinadas em ·8 de 

de dezembro de 1975, foram 

conservadas em Câmara de Crescimento, sendo que a temperatura 

neste experimento era um pouco inferior à indicada anterior -
o o 

mente (25·c12o·c); o crescimento foi mais lento, de forma que 

o ensaio de incorporação foi realizado aos 22 dias após a ge!

minação (normalmente 16 a 17 dias). As sementes da variedade 

Carioca não germinaram ou morreram no estágio inicial de cre1

cimento, e as plantas da variedade Goiano Precoce foram 8taca 

das por virus (Mosaico dourado), apresentando folhas enruga -

das. As incorporações do 
14

co 2 foram feitas ao sol, tendo em

vista que ainda nao se tinha o sistema de iluminação artificl 

al adequado. 
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As plantas foram incorporadas em duas idades, 22 

e 30 dias apôs a germinação, enquanto o ensaio da atividade en 

zimâtica e a.determinação do teor de clorofila foram feitas 

nesta �ltima l�ade. Os resultados obtidos constam das Tabelas 

1 2 e 13. 

Em relação i taxa de incorporação de co
2

� foram 

encontradas diferenças significativas entre as variedades pelo 

teste de F, embora as diferenças entre as médias não alcanças• 

sem o limite da diferença mfnima significativa (Tukey 5%), de 

modo que foi aplicado o teste de Duncan, que é menos preciso 

que o primeiro (PtMENTEl GOMES, 1973), observando-se dlferen -

ças entre as variedades Pintado e Rosinha Precoce ou Goiana Pre 

coce. Isto Indica que as diferenças estão no limite da signl 

ficância, e podem ser devido a problemas como a presença do vi 

rus nas folhas de Goiano Precoce, embora as plantas de Rosinha 

Precoce se apresentassem sadias. 

Tabela 12 - Taxa de incorporação do 14
co

2 
em folhas recem-ama 

durecidas de diferentes variedades de feijoeiro. 

VariE:dade 

Pintado 

Pi ra..t.ã ,,._,l 

Rosinha G - 2 

Goiano Precoce 
Rosinha Precoce 

F. 

d.m.s, (Tukey 5%)

(Duncan 5%) 
C:V. (%) 

1 
co 2 (

incorporado 
mg/dm2 por. hora ) 

22,34 :t 1,92 a' 

2.1, 91 :t 2,91 a 1 b 1

2 O, 1 5 :t 3,55 a• b' 

17,75 j;, 2,72 b' 

17,51 :t 1 , 06 b '

3,06 
5,45 

4, 19 (5 médias) 
4, 1 e (4 médias) 

14,50 
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Na  segunda del��mlnação (Tabela 13) não houve dl• 

ferenças significativas entre variedades, tanto quand� se es

pressou a incorporação por unidade de área foliar, como por 

unidade do teor de clorofila, a qual uniformizou ainda mais os 

dados, porque a Única variedade que.mostrou taxa de incorpor� 

çao ligeiramente inferior também tinha menor teor de clorofi

la, Esta diferença no teor. de clorofila é significativa, ao nfvel de 1% 

de probabilidade, entre Gioano Precoce e as demais. No entanto, deve•se

novamente lembrar que a� plantas desta variedade estavam ata

cadas pelo Mosaico dourado, de forma que não se podia ainda 

afirmar se esta diferençai inerente à variedade. 

Os dados obtidos se aproximam dos apresentados 
o 

por HESKETH (1967), o qual fez ensaio a 3o·c e 0,9 ly/min de 

Iluminação ( aproximadamente 50% da constante solar). o que 

se aproxima das condições usadas, porque mesmo fazendo a in -

corporação ao sol, a mini-câmara desvia parte da radiação. O� 

tros autores também obtiveram dados semelhantes (JZHAR e w�L 

LASE, 1967-b; NEALES et atii, 1571; CROOKSTON et aZii, 1975 ; 

FRASER e BID�ELL, 1974). 

Quanto à atividade enzimática, houve diferenças 

entre as variedades� Os extratos obtidos de folhas da varie• 

dade Pintado mostraram maior ativi�ades de carboxilase que 

das variedades Piratã-1 e Goiano Precoce, quando se expressou 

esta atividade por unidade do teor de clorofila, e somente em 

relação ao Pirati�l ao expressar-se por unidade de área foli

ar. Como não foram detectadas diferenças em relação à incor-



Ta
b

el
a 

13
 

-
Ta

xa
 

de
 

rn
ca

r
po

ra
çi

o 
de

 
14

c
o

2, 
at

iv
id

ad
e 

en
z

lm
i

t
lc

a 
e 

te
or

 
de

 
cl

o
r•

fi
la

 
de

 
d

if
e

re
n 

te
s 

va
r

ie
da

de
s 

de
 

fe
fj

o
e

ir
o 

( 
31

 
df

as
 

ap
ós

 
a 

ge
rm

in
aç

ã
o

}
 

V
ar

ie
da

de
 

P
i
n

t
a
d
o

 

Pi
ra

ti
 -

1 
l'to

si
nha

 G
 -

2 

Go
ía

no
 P

rec
cc

e 

Ro
si

nha
 P

recoc
e 

F
. 

d.
m

.s
 

(T
uk

e
y 

5t
)

c
.
v

.
 

(%
}

1 4
c o

 2 
fn

co
rp

o
ra

do

mg
/ ctm

2
-no

ra
 

mg
/mg

 c
lo

r 
• 

ho
ra

 

21
,,S

 ±
 

2,
2

1 
12

.1
,

22
,2

1 
± 

3,
71

 
11

,6
, 

21
,,
53

±
1,

57
 

11
, 2

1 

18
,1

7 
± 

l,
27

 
12

,.7
2 

22
.u

 
±
 
,,

,
s

12
,.
81

 

2.
3

1 
l

, 
1 7

n.
s

.
n

.
s

.

l2
, 

l 2
11

 ,
 6

1 

At
iv

id
ad

e 
en

z
im

it
íc

a 
li 

mo
le

s 
de

 H
co

3
-

1
-,,

 c
Jo

r.
 ·h

r 
/llfl

gp
ro

t•
·h

r 

ll
l 

,5
8 

± 
18

,,
ª 

61
,"

77
,3

1 
± 

4 ,
s ,

• 
48

,68
ª

86
,7

3 
t
 
t2

,o
 a

• 
45

,r
f 1

ª

75
.1

6 
± 

,s
,1

s
 

± 

4 
,J

i""

33
_2

,
 

13
,8

, 

8,
26

9
 

52
,8

6ª
·

,,
, 

ªª
 5

5,
32

ª
ª

4
, 

z4
• 

1a
,.,

s

l3
,8

t 

Te
o

r 
Cl

o
ro

f
il

a
 

mg
/d

m2
e ,/

 c
lit

1,
81

ª
l 

41
ª'-

• 

1,
,,

ª
T,

4�
 

1,
 ,
2ª

1,
3a

• 

1 ,
 4

211
 

J ,
 4

1ª
 ..

, .
1
r

 
t 
,4

eª
ª

l1
,4

5
.ir

• 
2,

8
5

1,
2

5 

1
,
,

,
 

1,
1

7 

2.
6

3 

0
 

w
 



1 04 

poração do 14
co 2 (aval fação da taxa fotossintética), nao se

achou conveniente fazer análise de correlação entre e s t e s 

dois parâmetros. 

5.4. 2 Experimento 2 - Neste experimento foi feita uma 

tentativa de utilização da Câma• 

ra de Cr�sclmento,- sem iluminação adicional, para verificação 

das diferenças entre variedades. Isto fo·i realizado porque , 

como frizado anterJormente, havia dificuldades para levar as 

plantas ao sol, além deste tipo de procedimento causar perda 

de água mais acelerada devido à diferença de ambiente, o que 

provocaria aumento na resistência à penetração do co
2

, e por 

conseguinte, diminuição da atividade fotossintética. Os re

sultados obtidos encontram-se nas Tabelas 14 a 17. 

Na Tabela 14 encontram-se os dados referentes 

' - d 14 O d • 1 1· ' 1 i ,ncorporaçao o C 
2
, como sen o a uz 1m1tante, e re ac o-

nados com a área da folha incorporada, Fez-se análise esta -

tTstica usando apenas duas idades da folha devido à diversida 

de de idade das folhas Incorporadas {os dados estão assinala

dos). A área da folha após 8 dias do seu aparecimento é apr� 

ximadamente constante, indicando que nesta êpoca ela atinge 

seu máximo de crescimento. 
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Tabela 14 - Relação entre a idade da folha, sua área e taxa 
de incorporação do 14

co
2 

à luz limitante, 

Variedade 

Carioca 

Ros·f nha Precoce 

Rosinha G-2 

Goiano Precoce 

Venezuela - 42 

Piratã - 1 

F. 
d.m,s, (Tukey 5%)

c.v. (%)

Idade da 
Planta 
(dias) 

Q ., 

13 
17 

12 
16 

10 
14 
18 

)l 

15 

9 
13 

9 
13 
17 

Idade da 
Folha 
(d ias) 

3 
7 

11 

05 

9 

4 
8 

12 

4 

8 

3 
07 

3 
7 

11 

Areada 
Folha 
(dm2) 

o, 13 � 0,04 

1,71 .t 0,10 

1 ,32 !" o, 18 

0,37 ± 0,06 

1 , 57 :t 0,21 

0,46 � O,l3 

o, 18-: 0,02 

0,95 -:t 0,24 

0,25 t 0,04 
1,22 io,38 

§
Dados utilizados para a análise estatística

1
co2 incorporado

(mg/dm2 • hora) 

§ 2,81 ± 0,36 ab

§ 3, 55 .r. O, 26

3 ,31 ± 0,38

§ 3,42 i: 0,26 ab

§ 2 , 94 -:!:" O , 4 7

§ 4,44 ± O, 55 ab

§3,21:t" 0,38

3 ,87 :t 0,59

§ 2,86 !' 0,47 b

§ 3. 13 ± 0,69

§ 3, 92 '± 0,38 ab

§3,17! o,48

§ 4,31 -:t 0,38

§ 3,51 :t o,42

4,32 !:. 0,72

6 10** ' 

0,91 
14, l 4 
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1 4 Para a quantidade de co
2 

incorporado foram de � 

tectadas diferenças entre as variedades Piratã-1 e Goiano Pre 

coce, verificando-se que para a maioria das variedades, exce

to Carioca e Goiano Precoce, houve um ligeiro decréscimo a 

partir do 3� dia, ou continuaram estáveis. Deve-se salientar 

que devido is dimens5es da mini-cimara e da distância entre as 

lâmpadas no .banco de iluminação, deve ter havido desuniformi

dade na intensidade da luz o que teria acarretado desuniformi 

dade na iluminação da folha no local da incorporação, levando 

a uma variabilfdaàe mais elevada, como no caso de Goiano Pre

coce em que em uma das medidas o desvio padrão da média foi 

cerca de 22% desta. As diferenças com a idade podem ser devi 

das à cronologia do aparecimento de novas folhas, isto ê, à 

ontogênese (FRASER e BIDWELL, 1974), pois tem-se observado 

que não há re1ação direta entre a idade da folha no feijoeiro 

e sua taxa fotossintética (OZBUN et aZii, 1964), 

Para verificar a correspondência entre a fixação 

na Câmara de Crescimento e à luz natural, foram feitas incor

porações em ambos os ambientes, Os resultados se encontram 

na Tabela 15, onde se verifica que a relação entre a incorpo

ração ao sol e na Câmara é semelhante entre as variedades.Não 

se verificou mais a diferença entre os cultivares como anteri 

ormente, 
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Tabela 15 - Taxa de incorporação do 14
co 2 em folhas

durecidas de diferentes variedades de feijoeiro 

recem-ama 

(incorporação ao Sol e na Câmara) 

Variedade 

Carioca 

Rosinha G-2

Rosinha 
Precoce 

Goiano 
Precoce 

F. 

d,m.s. 

c.v.

14
co

2 
incorporado 

( mg / drn 2 �hora ) 

Na Câmara§ ao s01§§ 

3,87 0,77 19,68 

3,92 0,22 18,55 

4' 18 0,76 22,21 

3,88 0,66 20,65 

(a) (b) 

O, 17 

n. s.

18,02 

(b)/(a) 

5,08 

4,73 

5 , 3 1 

5,32 

§ - média de 5 plantas §§ - média de 2 plantas

Os dados da atividade da RuDP carboxilase (25 a 

28 dias após a germinação), constam na Tabela 16. Nota-se di 

f�renças acentuadas entre variedades, sendo que estas diferen 

ças a i n d a maiores quando se expressou a atividade por 

unidade do teor de protefna, mostrando que a relação clorofi

la/proteTna é diferente entre variedades (aproximadamente 10 

vezes em Rosinha Precoce e 19 em Goiano Precoce). 

A atividade enzimática (por unidade de Clorofila/ 

hora) dos extratos de folhas de Rosinha Precoce foi inferior 
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à metade da apresentada pelo Goiano Precoce. Se levarmos em 

• - d 14
co l 1· i - • dif conta que a •ncorporaçao o 2 a uz im tante nao e e•

rente entre estas variedades, pode-se afirmar que nestas con• 

dlções a quantidade de centros dos processos fotoqufmtcos {n� 

mero de unidades fotoquTmicas) e o fator limitante da fotossfn 

tese (BENEDICT et alii, 1972). 

Tabela 16 - Atividade da RuDP carboxi1ase em extrato bruto de 
folhas e teor de clorofila de diferentes varieda
des de feijoeiro (Idade: 25 a 28 dias apôs a ger-

minação). 

Variedaee 

Car loca 
Rosinha Precoce 

Rosinha G-2 
Goiano Precoce 
Piratã • 1 

F. 

d.m.s. (Tukey 5%)
C. V. (%)

Atividade da RuDP Carboxi lase 
µmo 1 es de HC03 

/mg C 1 or .• hora 

119,30 ± 

71,93 ± 

136,51 ± 

157, 13 ± 

1 O, ;O b 

3,42 c 

1 O, 79 a• b

17,77 ª

18,98 
37,81 
11 , 91 

/m2 

8, 18 ± 
7,18± 

10,41 ± 
8, 09 ± 

9,34 ± 

ero t. • hora 

0,73 ab

0,34 b

o,87 ª
0,91 a.b

0,60 a .b

8,08 

2,34 

9,57 

O teor de clorofila variou com as diferentes vari 

edades, como indicado na Tabela 17, Ao expressar-se o seu te 

or por unidade ee área foliar, as folhas de Piratã-1 e Venezu 

ela-42 apresentaram teores semelhantes e significativamente 
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diferentes das outras variedades empregadas. 

A situação foi um tanto d_ifere�te quando se ex -

pressou a quantidade de.clorofila por unidade de área foliar 

pois neste ca•o os maiores teores foram das folhas de Goiano 

Precoce, Piratã-1 e Rosinha Precoce. Em amhos os casos os me 

nores teores_foram os encontrados para as folhas de Carioca. 

Como nos experimentos anteriores, a relação�Ca/Cb 

nao difere entre variedades, o que sugere nao ter havido dife 

renciação genética em relação aos centros fotoquímicos (ZEL..!,_ 

TCH, 1971). 

Na época do experimento verificou�se visualmente 

serem as folhas de Piratã-1 e Venezuela-42 de um verde . mais 

intenso que as demais. 

Tabela 17 - Teor do Clorofila e Relação entre Clorofila a e 
b em diferentes variedades de feijoeiro (Idade 
13 dias após a germinação). 

Variedade 

Carioca 
Rosinha Prect>ce 
Rosinha - G-2 
Goiano Precoce 
Venezue1a-42 
Plratã - l 

F. 

d.m.s. (Tukey 5%)
C.V. (%)

Teor de Clorofila 
mg/dm 2 mg/g.P.E. 

2,10 ± 
2, 12 ± 
2,20 ± 
2,24 ± 
2,59 ± 
2,61 ± 

b0,12 bO, 17 b0,16 b0,10 
0,06 ª
0,17ª 

3,76* 
0,314 
7,6 

1,08 ± 
1,33 ± 
1, 16 ± 
1, 41 ± 
1 ,27 ± 
1 ,32 ± 

o, to c 
O 1'3a. b

0'21 b .c 
, a o,Bob 

0,09 bo, 12ª 

6, 71 * * 
0,314 
6,0 

Relação 
Ca / Cb 

1,48 ± 
1, 50 ± 
1,54 ± 
1, 56 ± 
l ,56 ±
1, 57 ±

0,06 
o, 15 
0,06 
0,07 
0,06 
0,07 

0,76 n,s. 
n.s.

6,2 

Obs: A interação Variedade X Tipo de clorofila nao foi 
significativa. 
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Experimento 3 - Este experimento se constituiu no 

teste final da metodologia e na constatação das diferenças en• 

tre as variedades empregadas. O plantio foi feito no dia 28de 

abril de 1976, conservando-se as bandejas na Câmara de Cresci• 

mento. O transplante foi real izadc seis dias depois quando Ji 

aparecia a •ª-folha trifoliolada, Os ensaios foram realizados 

quando estas folhas atingiram sua área mâxima, o que se deu 

cerca de 8 dias após o transplante. 

cham-se na Tabela 18. 

Os resultados obtidos a-

A taxa de incorporação do 14
co

2 
decresceu na seguinte 

ordem: Piratã-1, Rosinha G- 2 , Pintadlnho Precoce, Pintado, C� 

rioca e Rosinha Precoce. Quando se expressou a incorporação 

do 14
co 2 por mg de clorofila na folha as diferenças encontra -

das foram somente entre as variedades Piratã-1 e Pintadinhó Pre 

coce e a Rosinha Precoce. Os nfveis alcançados são compati 

veis com as incorporações ã luz saturante (IZHAR e WALLACE 

1967-b). h variação da taxa de incorporação entre plantas da 

mesma variedade foi elevada, o que também se observa para ou

tros parâmetros, especialmente a ãrea foliar. 

Em relação a atividade enzimática nao se encontra 

ram diferenças significativas entre var:�dades, havendo ainda 

maior uniformização quando a atividade foi expressa por mg de 

protefna sol�vel por hora, Os níveis encontrados correspondem 

a uma variação de 3,77 a 4,44 mg de co 2/mg de clorofila•hora o

que equivale a aproximadamente metade da taxa de incorporação 

determinada. Este fato, aliado à não correspondência das dif� 

renças entre variedades nos leva a crer que o mecanismo des -
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tas dtferenças deve estar associado ao co�Junto de reslstên• 

elas à penetração do co
2 

atê o cloroplasto (CHARTIER et aiii 

1970; HOLMGREN et aZii, 1965; BARRS, 1968; FRASER e BIDWELL, 

1974). 

De�e-se enfatizar que as variedades utilizadas 

não são ecotfpos nos quais maiores diferenças nas taxas de 

carboxilação seriam esperados {TREHARNE, 197 2 ). Também é in 

teressante lembrar: que o coeficiente de variação encontrado 

para o ensaio enzimático é baixo porque corresponde a varia

bilidade das repetições para o mesmo extrato bruto (obtido 

das folhas da mistura das plantas}e que a maior varlabil ida

de para a Incorporação de 14
co

2 
foi encontrada entre plantas

obtidas de vasos dlferentes. 

Foram observadas diferenças significativas en• 

tre variedades para a área das folhas, sendo que a variedade 

Pintado apresentou uma área foliar maior que o dobro da Rosi 

nha Precoce, embora a atividade fotossintética de ambas nao 

deferisse. Isto leva a crer que os efeitos ontogênicos são 

multiplicativos em relação ao crescimento, levantando•se a 

hipótese de que possivelmente a eftciência fotossintêtica 

desta mesma folha seria diferente na sua fase de crescimento 

embora, pela lógica, o consumo de fotossintetados pela 2 � f�

lha deve ser mais elevado na variedade Pintado que em Rosl • 

nha Precoce, o que dificulta este tipo de projeção, 

A ordem decrescente o�servada·. quanto a área 

follar total foi: Pintado, Pintadinho Precoce, Rosinha G·Z
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Piratã-1, Carioca e Rosinha Precoce. Para a mesma variedade 

a varJação maior foi encontrada para a variedade Pintadtnho 

Precoce que d� um.vaso para outro apresentou aiferenças de 

até 50%, sendo que na variedade Piratã-1 estas diferenças fo 

ram tambêm acentuadas. Convem sal lentar que as diferenças� 

tre as plantas ôa variedade Pintadinho Precoce era m  patentes 

em relação ao porte, tamanho das folhas e mesmo quanto ao as 

pecto geral das plantas, 

Em relação ao teor de clorofila das folhas tam 

bêm foram encontradas diferenças estatisticamente significa

tivas, As variedades Piratã-1 e Rosinha G-2 apresentaram os 

maiores teores, enquanto que Carioca ·e P,jntaüin�o·tinham os 

mais baixos. No entanto, expressendn-se o teor de clorofila 

por unidade de peso fresco, as variedades Rosinha-G- 2 e Pln• 

tadinho foram as que mostraram maiores quantidades relativas 

lndlcando que as folhas desta �ltima devem possuir menor pe

so especTfico, o que segundo PEARCE et aZii, (1969) pode de

terminar menor eficiincia fotossint�tica. No caso da folha 

do feijoeiro este teor de clorofila deve ser ainda anal lsado 

em relação à• região da folha amostrada, tendo em vista que 

nas áreas de maior densidade de vasos a quantidade de clorofl 

la é menor, A reJação clorofila a/b não difere entre varie

dades. 

Verifica-se que, exceto para a variedade Rosi 

nha Precoce, existe correspondência entre o teor de clorofl• 

1 d 
- - 14 a por unida e de area e a taxa de fixaçao de co

2
, levando 
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a inferir-se que a limitação nestas casos pode estar ligada ao 

número de centros fotossintéticos representado pele teor de 

clorofila. 

Também não ide todo descartive1 uma relaçio i� 

versa entre o teor de clorofila e o conjunto da resistênciaJà 

penetração do co
2 

no mesôfilo. 

Experimento 4 - Após terem sido obtidos dados 

satisfatôrios acerca das dife -

renças entre.variedades em relação ã eficiência fotossintéti

ca, procurou-se estudar outras implicações destas diferenças 

principalmente em relação a idade das plantas. Para isto fo

ram utilizadas duas variedades: a Carioca, de crescimento lnde 
;. . -

terminado, alta
1

produtividade e ciclo longo (aprox. 90 dias), 

e Rosinha P�ecoce, que apresenta crescimento determinado,bal

xa produtividade.e ciclo precoce (aprox. 70 dias). Os parâm� 

tros analisados foram: incorporação de 14 co
2 

em diversas ld!

des da folha e da planta (representada pela idade cronologlc! 

mente determinada e pela posição da folha}, atividade de RuDP 

carboxilase, teor de clorofila e anâl lse de crescimento (taxa 

de assimilação lfquida e taxa de crescimento relativo). Estes 

dados acham•se nas Tabelas 19, 2o·e 21. 

Pela anâltse dos dados do efeito da idade da 

folha sobre a taxa de incorporação de 1qco
2 

(Tabela 19), veri

fica-se que não foram encontradas diferenças entre variedades 

para folhas da mesma idade. Nota-se contudo diferenças entre 

folhas de idades diferentes de uma mesma variedade. Embora se 
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tenha verificado um ligeiro aumento na taxa de incorporação 

das primeiras para as segundas determinações. não há padrão 

nestas varieçõesf Aparentemente, logo apôs a sfntese compl� 

ta de aparelho fotossintitlco hi uma estabilizaçio da taxa 

de absorção do 14
co

2
•

Tabela 19 • Efeito da fdade da folha sobre a incorporação de 
14

co
2 

e área foliar em duas variedades de feijo

eiro. 

Variedade 
Idade da 
Folha 
(dias) 

J 4 
co

2 
Incorporado 

2 

Carioca 

Rosinha Precoce 

F1.l Fl.2 

03 

os 

01 

08 

04 

03 

05 

01 

08 

04 

F. Variedade 
tdade da Folha 
Variedade x Idade 

d,m.s. (Tukey 5%) Idade da Folha 
C.V, {%.)

( mg/dm .. hr.) 

1 3 , 8 1 ± 5,25 

14,41 ± 1 , 00

10,47,:t J,88 

}6,38 ± 3,42 

15,54 ± 2,56 

12,45 ± 2, 4 1 

17,72 ± l , O 5 

15,09 ± 2,62 

14,94 ± 2,47 

15,62 ± 4,12 

2,94 
2,95* 
2,00 

5,06 
19,15 

/J.rea da 
Folha 
(dm2) 

0,54 

1 , 2 2 

0,25 

1 , 8 7 

l , 1 4

o• 3 1 

0,86 

O, 13 

1 , 4 O 

0,94 

'•· 
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Da observação dos trabalhos de JEWISS e WOLEDGE 

{l966); OZBUN et atii,(1964); KISAKI et aZii (1973) e SALIN 

e HOMMAN (1971}, pode-se deduzir que realmente deve haver um 

aumento da intensidade do.metabolismo fotossintitico & medt� 

da que a folha se desenvolve, havendo a establl lzação 

uma ce�ta�idade que variou de espécie para espécie. 

apos 

Além 

disso, é de. se. esperar que havendo um aumento da taxa de fotossTn • 

tese bruta. o�o�ra um aumento de foto�es�lraç�o, isto dur�nte 

a fase em que a .folha -·faz fotossfntese princtpalmente 

suprir a sua pr6�rta necessidade de crescimento, pois 

esta fase, o aparecimento de novas folhas ou órgãos é 

para 

após 

que 

determina a maior intensidade da taxa de fotossTntese { FRA

SER e BIDWEll, 1974). 

Na tabela 20, são apresentados os dados refere� 

tes à anãl ise de folhas de idades diferentes em uma mesma 

planta aos 27 dias apôs a germinação. Observa-se diferenças 

em relação a incorporação do 14
co

2 
entre variedades, idades

(posições) das folhas e interação entre variedades e idade 

Pode-se notar que as plantas da variedade Carioca apresenta• 

ram menor taxa fotossintética, em especial as folhas velhas, 

(o que caracteriza a interação variedade x idade). Esta in

corporação foi muito baixa até a folha 4, em Carioca, enqua� 

to em Rosinha Precoce foi baixa na folha l, e isto somente 

em duas plànta.s •. E'. conveniente observar que nesta idade as 

plantas da variedade Carioca apresentava .diversos ramos late 

rais, de modo que a sua área foliar já era 1,5 vezes a das 
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plantas 1e Rosfnha Precoce (Tabela 21). Devido aos ramos la• 

terais,a área das'folhas cõrrespõndentes aos números 4 a 7 nas 

plantas de Carioca era maior que todas as folhas de Rosinha. 

Quanto à atividade enzimática, encontraram-se� 

feitos signifiaa�ivos para variedade, idade da folha e intera 

ção variedade x idade. Verifica-se que para ambas espécies a 
. .

ativldade aumentou,da 2� para a 3� folha, e quando expressa 

em funçio d� teor de protefna no extrato, este aumento se deu 

ainda da 3� para a 42 folha. Além disso, comparando-se as 

duas formas de expressão neste ensaio com os anteriores consta 

ta-se que a atividade enzimática expressa por unidade do te• 

or de protefna i-similar (cerca de 7 a 10 µmoles HC03
-/mg de

protefna.hora), enquanto qu�.quando expressa por unidade do 

tecr de clor�ft]a a uniformidade é bem menor, indicando que 

há varlação .. na relaçio clorofila/protefna das folhas. Reahen 

te os teores de clorofila nestas folhas são superiores aos 

apresentados na Tabela 18 para as mesmas variedades, 

O -teor de clorofila foi maior em folhas de Ca -

rioca que nas d� Rosinha Precoce, quando se considera o teor 
2 por dm o,que nao ocorre quando expresso por_m�Jde peso fres-

co, indicando que�o peso especffico�i maior nas folhas de Ca-

rioca que nas de Rosinha Precoce. Isto contraria o que foi 

estabelecfdo-por.PEARCE et aiii (1968), que encontraram corre 

lação positiva entre o peso especfflco da.folha e sua taxa f� 

tossintitlca. -Co�tudo a anilise de folhas de idades diversas 

torna o nosso sistema de certo modo diferente d'aqueles pes -
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quisadores, acreseendo•se que o peso especffico foi avaliado!!. 

penas pelos discos de áreas do mesófilo das folhas. A rela• 

ção ca/cb nã.o ... f.oi diferente entre .variedades nem fdades das 

fo, t'ha s. 

Nio existe relaçio entre a taxa de incorporaçio 

de 14
co

2 
e .a atividade da carboxflase ou o teor de clorofila

da folha. Isto in4ica que o mecanlsmo de que resultam as d! 

ferenças entre folhas deve estar ligado a outros c aracteres, 

possivelmente .a.resistência do mesófilo (IZAHR e WALLACE 

1967-b; BEARDSELL et alii, 1973; HOLMGREN, 1968; FRASER e e 

BIDWELL, 1974; ZELITCH, 1971). Estes caracteres devem estar 

diretamente ligados a eventos ontoginlcos da folha e da pla� 

ta. Há ainda a.-.considerar que a anâl ise da atividade enzfm! 

tlca,a qual foi real tzada em folhas de plantas diferentes das 

incorporadas- com 14
co 2, e que esta fase era de intenso cres

cimento vegetativo na variedade Carioca enquanto na varteda• 

de Rosinha Precoce Já havia se iniciado o perfodo de flora -

çao. Nesta espera-se um aumento de taxa de incorporação de 

14
co 2 e diminuiçio da resistincia do.mes6fllo ( FRASER e 

BIDW�Ll, 1�74) �ainda mais cons iderand'o•se que a área fol lar 

na variedade Rosinha Precoce é bem menor ( Tabela 21 ) e o 

reflexo desta interação deve ser bem mais acentuado, 

Na T�béla 21 encontra��se·os dados da quantida

de de matéria seca nas diferentes partes da planta e área.das 

folhas nas dua� variedades de feijoetro, 
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Tabela 21 - Peso da matéria seca das partes da planta e área 
foliar de duas variedades de feijoeiro em três 
dades distintas. 

Idade da Parte da 
Variedade Planta Planta Peso Seco f..rea Fol tar 

{dias) ( mg ) (dm
2

)

Carioca 18 dias Folhas 1,36 3 ,39 ± 0,85 
Caule 0,27 
Raiz 0,38 

Total 2, 01 

27 dias folhas 3,92 20,95 ± 5,30 
Caule 1, 65 
Raiz 0,94 

Total 6,52 

4P dias Fllhas ll ,34 41,62 ± 6,26 
Caule 7,04 
Raiz 2,86 
Fruto 1,46 

Total 22,69 ± 

Rosinha Precoce 18 dias Folhas 1, 07 2,96 ± 0,17 
Caule O, 19 
Raiz 0,29 

Total J, 55 
27 dias Folha 2,79 1'-1,04 ± 4,56 

Caule 0,89 
Raiz 0,83 

Total 4,51 
40 dias Folhas 4,26 20,45 ± 4,56 

Caule 1, 97 
Raiz I, 46 
Fruto 1, 26 

Total 8,95 

F. Variedade 116,30** 25,42 **
Idade da Planta 231, 16 * * 72,91 **

Variedade x Idade 69,63** 1 O 68 **
116, 57 * * Parte da Planta 

c.v. (%) 27,25 26,78 
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As plantas da variedade Carioca apresentaram 

maior quantidade de matéria seca especialmente nas folhas e 

caules, As. diferenças entre as rafzes s5 foram mais acentu! 

das 40 dias ap&s a germlnaç;o, indicando que·depots da flor!. 

ção o crescimento do sistema radicular é bastante diminuido. 

As plantas de Rosinha Precoce florescaram.aes 27 dias e as 

de Carioca aos 35 dias). A área foliar era bastante superior 

na variedade.Carioca, observando-se ainda uma varlabfltdade 

bastante elevada entre as plantas em relação aos parâmetros 

estudados. 

q u e 

.Quanto a taxa de assimilação liquida ter1fica•se 

até aos 27 d1as,nas plant�s de Carioca ela foi ape • 

nas ligeiramente superior que as de Rosinha Precoce, acentu• 

ando-se em seguida. Isto indica que o efeito da irea foliar 

sobre a taxa fotossintêtica da planta inteira é multiplicat! 

vo, desde que não existam efeitos de retroinibição, 

Segundo WALLACE e MUNGER (1965), a relação da 

áraa follar (área foliar por unidade de peso da planta) é o

principal parâmetro de diferenças entre variedades de feijo

eiro (considerando TCR = TAL x RAF} • .  

Neste último experimento, verifica-se que 27 

dias depois a germinação as plantas começaram a mostrar ,1 -

nats desenescência precoce, principalmente a queda das folhas 

mais velhas que se apresçntavarn manchadas. e �marel3das. Logo 

atribuiu-se o fato a um possTveJ efeito de alta concentração 

,a1?na possivelmente pela alta absorção de igua em consequ�� 
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eia da elevada transpiração, forçada pelo ambiente, o qual� 

ra de baixa umidade. As plantas de Carioca foram as mais afe 

tadas. 

Revendo a literatura, encontrou-se que LEGGETT e 

FRERE (1971), não conseguiram fazer crescer soja em solução 

nutritiva completa de Hoagland. Aos 25 dias as folhas basais 

começaram a cair, mostrando amarelecimento.generalizado, o 

qual desaparecia quando as plantas eram transferidas para so 

luções mais diluidas (1/2 Hoagland). Possivelmente a falta 

de balanceamento nas concentrações de K, Ca e Mg ê um fator 

importante. 

Sugere-se que sejam realizados novos entudos so 

bre o balanceamento de nutrientes no feijoeiro crescendo em 

solução nutritiva. 

Tabela 22 - Taxa de Assimilação Lfquida e Taxa de Crescimen
to Relativo de duas variedades de feijoeiro. 

Variedade Perfodo T.A.L. T.C.R.
(dias) (gim 2 .dia) (g/g MS.dia) 

Carioca o - 18 4,03 3,88 X 10-2

19 - 27 5,20 1 4, 1 O X 10-2

28 - 40 4,13 9,59 X ,0-2

Rosinha Pre-
o 18 3, 1 6 2,43 X 10-2

coce 
10-219 - 27 4,62 11 , 86 X

28 - 40 2,38 5,27 X ,0-2
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6 •. e o N e L u s O E s 

Os dados obtidos, analisados estatisticamente e 

interpretados à luz dos subsídios coletados na literatura 

pertinente, permitiram-nos tirar, dentro das .condições expe

rimentais em que foi realizado o presente trabalho, as se

guintes conclusões : 

- t possível detectar-se diferenças na eficiên -

eia fotossintética de variedades de feijoeiro usando a técnl 

ca de incorporação de 14
co2, em discos de folhas, com apare

lhagem portátil. No entanto, necessário se faz uma calibra -

çao adequada do método. 

- A variabilidade da taxa de incorporação em fu�

çao do ambiente é alta, mesmo entre plantas da mesma varieda 

de. Assim, o número de repetições (plantas) deve variar de a 

cordo com o ambiente. 

A iluminação natural e sempre superior a arti-

1 4 ficial para a inccrporação de co
2

, induzindo uma maior ati 

vidade fotossintêtica, mesmo se o sistema de iluminação artl 

ficial produz um feixe de luz de intensidade saturante (cer-
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ca de 80.000 lux no presente caso). A melhor faixa de descar 

ga foi de 160 a 88 mm de Hg (20 sec.), o que corresponde a 

um fluxo de gas de 81 ,12 ml/min. 

- As diferenças entre variedades nao foram cons-

tantes. No entanto, nas condições consideradas adequadas a 

taxa de incorporação variou de 14,94 a 22,91 mg co
2

/dm2 por 

hora. As variedades podem ser grupadas em duas classes, ten

do como limite a taxa de 20 mg co2/dm2.hora :

Classe A (acima de 20 mg) Piratã-1, Rosinha G-2 e Pin-

tadinho Precoce 

Classe B (abaixo de 20 mg): Carioca, Rosinha Precoce e 

Pintado. 

- A taxa de reaçao da RuDP carboxilase em extrato

bruto de folhas foi linear em relação ao tempo, atê 10 minu

tos, sendo encontrado os Km(HC03}, 1,78 e 46 mM para as varl

edades Carioca e Rosinha Precoce respectivamente. A ativida

de enzimática mostra um padrão duplo em resposta ao aumento 

da concentração de Hco3 no meio, com velocidades máximas cal 

culadas em 330 umoles de Hco; por mg de clorofila por -hora 

para Carioca e 235 umoles para Rosinha Precoce.Estas varieda 

des também diferiram em relação ao tempo de inativação da en 

zima pelo ambiente. 

- As variedades nao diferem em relação a ativid�

de da RuDP carboxilase em suas folhas. Os níveis encontrados 

correspondem aproximadamente à metade da taxa de incorporação 
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encontrada, nao se detectando relação entre estes dois parâ 

metros. 

- O método de determinação da área foliar através

da medida do comprimento e largura do folíolo central e a

dequado para avaliação da área das folhas, mostrando alta 

correlação com as medidas através do integrador. 

- A área foliar total não mostra relação com a ati

vidade fotossintêtica por unidade de área foliar, de modo

que esta atividade não é indicativa das diferenças no cres

mento vegetativo. 

- Em relação ao teor de clorofila há diferenças 

entre variedades, sendo maior quando expressa por unidade 

de peso fresco e, com exceções, há relação com a taxa fotos 

sintética. A relação Clorofila a/Clorofila b e essencialmen 

te constante em todas as variedades e idades fisiológicas. 

- A idade fisiológica é forte determinante da ta

xa fotossintêtica, sendo que não há relação entre estas e a 

atividade da RuDP carboxilase ou teor de clorofila. Nas va

riedades de crescimento indeterminado um maior número de fo 

lhas envelhece mais depressa que nas de crescimento determi 

nado, fenômeno este explicado pela retroinibição. 

- A área foliar final e a permanência da atividade

fotossintética em altos níveis depende de novos fenômenos on 

togênicos, como desenvolvimento de folhas, flores e vagens, 

e de fenômenos de retroinibição. 
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7. S UM MAR V

The present work describes a series of 

experiments conducted at the Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/ESALQ/USP). Their main objectlve was to 

test the feaslbility of detectlng differences in the 

photosynthetic efficiency of beans plant varieties(Phaseoius 

1 4 
vuigaris L.) using the method of co

2 
incorporation in 

intact leaves with portable equipment. Relative differences

in RuDP carboxylase activity in the crude extract of leaves, 

leaf area and leaf chlorophyll concentration were also 

measured and an attempt was made to assoei ate them wi,th the 

photosynthetic rate of the leaves. 

All plants were grown in hydroponic environment 

with Hoagland and Arnon's n� 2 solution. Measurements were made 

on the central trifol iate of the first trifoliated leaf except 

when the effect of leaf age was studied in which case a11 

central trifoliates of the sarne branch were used. The analysis 

of the experimental conditions and bf the methodology itself 

was one of the basic points of this work. 
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1 4 
Rates of co

2 
incorporation, at saturating 

light, varied from 14,94 to 22,91 mg co
2

/dm . hour, and 

varieties could be divided into two classes, one with rates 

above and the other with rates 
2 

below 20 mg co
2

/dm .hour. 

Plants of the sarne variety showed a rclatively high variability 

and a strong dependence in relation to environmental conditions 

Jn:such a way that differences among varieties could only be 

determined if these differences were large. However the 

method used is feasible to determine these variations under 

controlled conditions. 

Differences among varieties in relation to 

RuDP carboxylase activity were not conslstent from one 

experiment to another. The activities corresponded to about 

1 4 
half the co

2 
incorporation rates but there was no positive 

correlation between them. There was also no correlation 

between leaf area or leaf chlorophyll content and the 

photosynthetic rate, in spite of the fact that there were 

significant differences among varieties, especially at later 

stages of development. 
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