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INFLUÊNCIA DA DEFICIÊNCIA HÍDRICA NO DESENVOLVIMENTO 
MORFOGENÉTICO DO Eucalyptus camaldulensis Dehn. in vitro 

RESUMO 

Autor: GUSTAVO MAlA SOUZA 

Orientador: Prof. Dr. ANTONIO NATAL GONÇALVES 

O objetivo desta dissertação foi o de identificar as principais alterações 

ocorridas no desenvolvimento morfogenético de três procedências australianas (Gilbert 

River, St. Katherine e Petford) de Eucayptus camaldulensis submetidas à condições de 

deficiência hídrica induzida in vitro. Nos ensaios in vitro, foi adotado o meio de cultura 

MS com adição de diferentes concentrações de sorbitol estabelecendo quatro potenciais 

osmóticos: -0.5, -0.75, -1.5, e -3.0 MPa. Gemas e plântulas foram avaliadas quanto ao 

seu crescimento em altura, produção de matéria seca, alterações anatômicas, e alterações 

metabólicas após 20 dias de cultivo nestas condições As avaliações anatômicas foram 

realizadas através da técnica de inclusão em historesina e microscopia óptica. As 

avaliações das possíveis alterações metabólicas foram realizadas através da técnica de 

eletroforese para proteínas totais em gel de poliacrilamida, da quantificação de açúcares 

solúveis no sistema de separação analítica HPLC e da quantificação de prolina em 

espectrofotômetro. As principais alterações observadas foram: redução e/ou parada do 

crescimento em altura; aumento da produção de matéria seca até o ponto critico; menor 

diferenciação dos tecidos; espessamento e adensamento dos vasos condutores; colapso 

celular; acúmulo de reservas de carbono na forma de açúcares solúveis; acúmulo de 

reservas de nitrogênio na forma de prolina; aumento da síntese de proteínas totais e 

síntese diferencial de duas proteínas específicas. 

v 



W A TER DEFICIT INFLUENCE IN THE Eucalyptus camaldulensis 

MORFOGENETIC DEVELOPMENT in vitro 

SUMMARY 

Autor: Gustavo Maia Souza 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Natal Gonçalves 

The aim of this work was to identifY the main alterations in the morfogenetic 

development of three Eucalyptus Camaldulensis australian provenances ( Gilbert River, 

S1. Katherine and Petford) under water deficits induced in vitro. In the in vitro essays, it 

was utilized the MS culture medium with addition of different sorbitol concentrations 

estabilishing four osmotic potentials : -0,5; -0,75; -1,5 and -3,0 MPa. Shoots and 

seedlings were evaluated in relation to the height growth, dry matter production, 

anatornic and metabolic changes after 20 days of culture under these conditions. The 

anatornic evaluations were made through the technique of inclusion in historesin and 

optical microscopic. The evaluations of possible metabolic changes were made through 

the polyacrilamida gel eletrophoresis (SDS-PAGE) technique for total proteins, soluble 

sugars quantification in the analitical separation sistem HPLC and prolina quantification 

in espectrophotometer. The main changes observed were: reduction and/or arrest height 

growth , dry matter productio increase until a criticaI point, less diferentiation of the 

tissues, more thicking of the vessels, celular collapse, accumulation of carbon reserves in 

the form of soluble sugars, accumulation of nitrogen reserves in the form of proline; 

increase of total proteins synthesis and differential synthesis of two specific proteins. 

VI 



INTRODUÇÃO 

A organização do corpo vegetal é um processo auto-organizado de 

construção complexa altamente influenciada pelo ambiente. Porém, a despeito das 

inúmeras variáveis e instabilidades do meio, observa-se padrões morfogenéticos 

caracteristicos e dinamicamente estáveis para cada espécie e/ou gênero. Entretanto, há 

um limite de resistência às perturbações do meio que afetam sensivelmente as 

características do organismo desde sua forma até o funcionamento normal de seu 

metabolismo. 

A hipótese deste trabalho foi considerar que um organismo vegetal possui 

propriedades que lhe confere capacidade de resistir à perturbações do meio, como o são 

as várias formas de estresses ambientais, até um certo limite, que é o limite de sua própria 

sobrevivência. À estas propriedades dá-se o nome de homeostáticas. 

Dentre as diversas formas de estresses ambientais, esta dissertação tratou 

especificamente da deficiência hídrica. Para melhor isolamento desta variável, optou-se 

pela realização de ensaios in vitro, onde o controle de variáveis, como luz, temperatura e 

nutrientes toma-se mais adequada. A escolha da espécie Eucalyptus camaldulensis deu

se em função da facilidade de seu cultivo in vitro e devido às suas conhecidas 

características de sobrevivência em ambientes onde a falta d'água é frequente. 

Os objetivos gerais deste trabalho foram os seguintes: 

i) realizar um estudo comparativo do desenvolvimento morfogenético das 

plantas sob deficiência hídrica em relação ao crescimento padrão; 

ii) testar a resistência de clones ao deficit hídrico; 

iii) contribuir com a abertura de uma nova possibilidade de estudos de 

deficiência hídrica utilizando-se a cultura de tecidos; 

Os objetivos específicos foram: 

i) verificar alterações anatômicas das plantas sob deficiência hídrica; 

ii) verificar alterações do crescimento normal das plantas; 

iii) verificar a ocorrência de variações do metabolismo; 
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Lemcoff & Ghersa (1994), apontam a possibilidade de se realizar uma 

seleção para resistência do eucalipto sob estresse hídrico em plântulas jovens. Tal 

possibilidade poderia ser otimizada utilizando-se e técnica de cultura de tecidos proposta 

nesta dissertação de mestrado. 

Os cinco trabalhos que constituem o corpo desta dissertação dizem 

respeito às pesquisas relacionadas com os vários aspectos da influência da deficiência 

hídrica no desenvolvimento do E. camaldulensis, considerando-se : crescimento em 

altura, produção de matéria seca, alterações anatômicas, variações metabólicas como 

síntese proteica, acúmulo de prolina e açúcares solúveis e respostas termodinâmicas do 

material estudado. 

REVISÃO BmLIOGRÁFICA 

- Estresse hídrico: considerações gerais 

Segundo Levitt (1972), o termo estresse é adotado para designar qualquer 

fator ambiental desfavorável para a vida dos organismos; e resistência ao estresse a 

habilidade da planta para sobreviver sob estas condições; ao organismo sob estresse, diz

se que está em estado de tensão, que pode ser completamente reversível, ou seja, elástica, 

parcialmente reversível, ou permanente (tensão plástica). A tensão é proporcional ao 

estresse. 

Há dois tipos básicos de resistência ao estresse : resistência elástica, que é 

a capacidade do organismo de previnir injúrias reversíveis quando exposto a um 

específico estresse ambiental; e resistência plástica, que é a capacidade de previnir injúrias 

irreversíveis (tensão plástica). A resistência ao estresse possui dois componentes: a) 

propriedades inatas da planta em se opor a produção de tensão por um determinado 

estresse, e b) um sistema reparador de tensões reversíveis. A ação destes dois 

componentes confere a planta sua capacidade de adaptação às condições de estresse 

ambiental (Levitt, 1972). 



3 

Um estresse hídrico pode resultar de duas condições, ou do deficit ou do 

excesso de água no ambiente, sendo o primeiro mais comum. Segundo Hsiao et aI. 

(1976), talvez o melhor indicador para a detecção de estresse hídrico seja a medida do 

potencial hidrostático juntamente com o processo de crescimento dependente da 

turgescência celular, pois o crescimento celular é extremaente sensível ao estresse. 

O primeiro efeito do deficit hídrico é a perda de água pela planta, ou 

desidratação (Levitt, 1972). Uma perda de água nos tecidos da planta possuem os 

seguintes efeitos diretos: a) redução no potencial químico ou atividade de água; b) 

concentração de macromoléculas e solutos de baixo peso molecular; c) alterações nas 

relações espaciais nas membranas e organelas através da redução no volume; e d) 

redução da pressão hidrostática dentro da célula (Hsiao et aI., 1976). 

O estresse hídrico é capaz de induzir efeitos secundários, como por 

exemplo, uma deficiência de fósforo devido a uma diminuição de sua translocação na 

planta; a relação P/O tende a aumentar em condições de moderada deficiência hídrica. 

Uma perda acima de 30% de água causa um aumento gradual da taxa de respiração, que 

poderá exceder a taxa de fotossíntese desencadeando um processo de inanição na planta, 

devido ao decrécimo das reservas de carboidratos (Levitt, 1972). Entretanto, estudos 

recentes em espécies de Populus têm verificado um aumento de síntese de sacarose, e 

outros açúcares solúveis, em resposta ao estresse hídrico, em função do acúmulo de 

proteínas de estresse hídrico e sacarose sintetase (Pelah et ai., 1997). 

Segundo Levitt (1972) e Hsiao (1976), o próximo efeito causado pelo 

estresse hídrico é a perda de proteínas. Esta redução é possivelmente causada pela 

inibição da formação de protoc1orofila, já que sua conversão no cloroplasto não é afetada 

pelo estresse. Na murcha da planta, detectou-se uma redução de todos os amino ácidos à 

quantidades muito pequenas, com ex~e~o da prolina que tem sido encontrada, nestes 

casos, em quantidades maiores que o esperado. Isto sugere uma conecção entre a síntese 

de prolina e a conhecida produção de amido durante a inanição. Um aumento de prolina e 

asparagina nas folhas é um dos sintomas de adaptação de trigo de inverno ao estresse 

hídrico e outras condições desfavoráveis, seu acúmulo é maior em plantas mais 



resistentes. Podem ser detectados aumentos significantes de outros amino ácidos, como 

fenilalanina, ácido glutâmico, alanina, arginina, histidina, isoleucina e valina. Uma possível 

função da prolina foi considerada como a de armazenar NH3. Algumas enzimas 

apresentam redução, ou até inativação de suas atividades, dependendo da intensidade do 

estresse que são submetidas. É o caso da: sacarase, fosfatase, peptidase, peroxidase e 

desidrogenase . Há redução do conteúdo de RNA, e aumento da atividade da RNase, 

assim como prejuízo da síntese de DNA sob condiçõs de estresse hídrico, pois o sistema 

de ácidos nucleicos é prejudicado. 

Arora & Saradhi (1995), sustentam que o acúmulo de prolina aumenta a 

resistência de plantas a vários estresses, e resulta em uma maior fixação de carbono. Esta 

síntese de prolina pode estar relacionada a reações de fotoindução e/ou fotoinativação de 

enzimas associadas ao catabolismo da prolina. 

Hsiao et aI. (1976) apontam que o ABA (ácido abscísico) tem sua síntese 

aumentada sob condissões de estresse; assim como uma redução da assimilação de C02. 

Blancaflor & Hasenstein (1995) relatam a influência do estresse osmótico 

induzido com sorbitol e KCI sobre o crescimento e orientação dos microtúbulos em raiz 

de milho. A mais notável observação, segundo os autores, foi a rápida resposta dos 

microtúbulos ao sorbitol causando sua agregação, coincidindo com a formação de 

buracos nas zonas de alongamento e maturação, devendo estar relacionado com a 

inibição do crescimento da raiz. Diferentemente do sorbitol, o KCI causa a reorientação 

dos microtúbulos na zona de alongamento como consequência da inibição do 

crescimento. Os microtúbulos da região apical da raiz parece não sofrer efeito em sua 

organização. 

Em Levitt (1972), encontram-se referências sobre os mecarusmos de 

tolerância ao estresse hídrico. Foi observado que plântulas têm sua tolerância diminuida 

ao longo de seu desenvolvimento; e que há um deslocamento de água das partes mais 

velhas para as partes mais jovens da planta durante o murchamento. Há uma relação 

inversa entre resistência ao estresse e o tamanho da célula. A relação volume/superficie é 

uma expressão deste fator. As menores relações conferem as maiores resistências (ex.: 
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plantas xeromorfas possuem relação 1/2; células de moderada resistência 5/1 O; e células 

pouco resistentes a relação é próxima de 20). As regiões de reserva de amido são as mais 

tolerantes na plântula. A medida que a planta vai murchando o amido vai se convertendo 

em açúcares. A estabilidade de certas proteínas é mantida devido a sua capacidade de se 

dissociar em componentes menores, como é o caso da glutamato descarboxilase. Outras 

proteínas como a fosforilase e a fosfomonoesterase tomam-se mais ativas em plantas 

enraizadas em solos secos, enquanto proteínas como a a-amilase, J3-amilase, e catalase 

decrescem. A atividade da peroxidase aumenta, enquanto o total de proteínas solúveis 

diminui com o aumento do estresse. Há também um aumento das proteínas que contêm 

ferro, e um decréscimo da desidrogenase láctica, como apontado num teste de 

eletroforese com gel de acrilamida. Estas alterações são provavelmente sinais de 

tolerância às injúrias. 

Singh et aI. (1989), determinaram, através da técnica SDS-PAGE, uma 

proteína de 23.984 daltons em tabaco, denominada osmotina. A osmotina é uma proteína 

de resposta ao estresse hídrico induzida por ABA. Recentemente, foi identificada uma 

proteína de 66-kDa em cultura de ápices de Populus tremula, que se acumula em 

resposta ao gradual estresse hídrico e a aplicação de ABA (Pelah et ai., 1995). 

Tanguilig et aI. (1987), observou um aumento do peso seco das raízes de 

milho e soja, podendo ser considerado como um mecanismo adaptativo ao estresse. Foi 

constatado também um aumento da absorção de K, preferencialmente ao N e P, resultado 

de um ajustamento osmótico que contribui para um maior potencial hídrico na folha; 

variedades mais tolerantes de trigo também acumulam mais K. Serôdonio e Novais 

(1991), registraram um acréscimo dos valores da taxa fotossintética, dos valores de peso 

fresco e de peso seco da parte aérea, dos teores de macronutrientes mais móveis (N, P, K 

e Mg), bem como do Mn, em plantas de trigo sob condições de alagamento. Matzner & 

Richards (1996), em estudo feito com Artemisia tridentata, apontam que o transporte de 

íons sob estresse hídrico difere dependentemente dos íons envolvidos, e observaram uma 

maior eficiência do transporte de P em relação a N, entretanto o decréscimo de N é maior 

entre potenciais osmóticos de -10 a -20 bars, e menor entre -30 e-54 bars. 
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Li et aI. (1996) relatam que a condição de poliploidia em Betllla 

papyr~fera torna-se uma fonte de resistência ao deficit hídrico em relação ao tipo 

diplóide. Isto se deve a uma interação de fatores morfo-fisiológicos, como o aumento do 

tamanho dos estômatos, redução do número de estômatos por área foliar e aumento do 

número de cloroplastos nas células-guarda. 

- Estresse hídrico em Eucalyptus 

Na literatura, encontram-se trabalhos envolvendo algumas espécies de 

ElIcalyptus com estresse hídrico, basicamente trabalhos envolvendo seleção e estudos de 

resistência. As espécies mais estudadas são : E. camaldlllensis; E. grandis; E. 

spathulata; E. globulus; E. urophyla; E. cloezima; E. maculata; E. viminalis; E. 

marginata, apontando as possibilidades de utilização destas espécies para coberturas de 

regiões áridas, além de sua reconhecida utilização na industria madeireira, de papel e 

celulose, e resinas (Moulds, 1961; Doley, 1967; Poupon, 1968; Quraishi & Kramer, 

1970; Birot & Galabert, 1970; Pryor, 1972; Paton, 1972; Lubrano & Tarsia, 1973; 

Ladiges, 1974; Ladiges, 1975; Golfari, Caser & Moura, 1978; Bartle & Shea, 1978; 

Schonau, 1984; Bowen, 1985; Pook, 1985; Blake & Suiter-Filho, 1988; Blake, 

Bevilacqua & Barbosa, 1988; Metcalfe, Daves & Pereira, 1990; Fox, Neilsen & Osborne, 

1990; Sinha, 1993; Osorio & Pereira, 1993 e 1994; Bell et aI., 1994; Franks, Gibson & 

Bachelard, 1995; White, Beadle & Worledge, 1996). 

A espécie utilizada neste trabalho foi o E. camaldulensis Dehnh (fam. 

Myrtaceae). Esta espécie perenifolia, alcança de 25 a 40 m de altura com 60 a 100 cm de 

diâmetro, possui copa aberta irregular, e um sistema radicular de até 3 m de profundidade 

e bastante amplo (mais de 15 m). Desenvolve-se bem tanto em clima temperado como em 

clima tropical. Este eucalipto suporta temperaturas de 29°C até 35°C, suportando geadas 

esporádicas. É uma espécie de rápido crescimento, adaptando-se a uma ampla gama de 

solos. É apta para combinações agroflorestais. Seus principais usos são : madeira para 

lenha, produzindo carvão de excelente qualidade; madeira para postes e construção, 

produção de mel (CATIE, 1994). 
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As questões apontadas até aqui, sugerem a possibilidade de utilização 

desta espécie para compor planos de reflorestamentos em várias regiões do Estado de 

São Paulo que apresentam condições desfavoráveis de água no solo (Reis & Hall, 1986), 

uma vez que a produtividade florestal esta relacionada com a ótima interação água

nutriente dentro de um ecossistema como aponta o trabalho de Nambiar (1990!91). 

O E. camaldulensis possui um alto consumo de água, fator este que pode 

ser limitante para seu crescimento (Sinha, 1993). Sands (1981) e van der Moezel et aI. 

(1988) apontam a sensibilidade do E. camaldulensis à condições de salinidade inibindo 

seu desenvolvimento, devido à sua baixa capacidade de excluir Na e Cl de suas células. 

Sob condições de alagamento esta espécie desenvolve aerênquimas e raízes adventícias 

como forma de adaptação a esta condição desfavorável (van der Moezel et aI., 1988). 

Segundo Façanha et aI. (1983), o E. camaldulensis apresenta as melhores 

relações de germinação! crescimento dentre outras espécies de seu gênero sob condições 

de deficiência hídrica, apresentando as menores reduções em parâmetros como altura do 

caule, diâmetro do coleto e produção de matéria seca. 

Gibson et ai. (1994), argumentam que o E. camaldulensis poSSUi 

diferentes estratégias para sua sobrevivência dependendo de seus sítios de origem. 

Árvores oriundas de regiões mais secas quando submetidas à limitação de água reduzem 

seu crescimento apical, as folhas tomam-se mais estreitas e espessadas, e há um aumento 

da concentração de clorofila. Em contraste, árvores oriundas de regiões mais úmidas 

respondem à limitação da água através de redução da condutância estomática e das trocas 

gasosas, e um aumento da eficiência do uso da água. Estas diferenças devem ser 

atribui das a diferentes mecanismos de adaptação aos ambientes próprios. 

Segundo Gibson et ai. (1995), plântulas de E. camaldulensis de diferentes 

locais mostram o mesmo padrão de comportamento entre árvores jovens e adultas em 

relação ao deficit hídrico. Plântulas de regiões mais secas apresentam maior redução da 

área foliar e maior acúmulo de clorofila em relação às plântulas de locações mais úmidas, 

entretanto estas últimas apresentam maiores reduções das taxas de transpiração. Em 

condições de calor e falta d'água, as plântulas de clima mais seco tendem a aumentar a 
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formação de raízes,e deslocar a alocação de carbono para o caule principal, reduzindo a 

relação folha/caule. Plântulas de regiões mais úmidas não alteram sua morfologia, ou a 

alocação de carbono em resposta às limitações de água. Elas continuam o crescimento 

apical e iniciam a formação de gemas axilares nos nós superiores. 

Segundo Alvear & Gutiérrez (1995), progênies de E. camaldulensis de 

diferentes procedências australianas apresentam comportamento de crescimento 

diferenciado em determinada condição de crescimento, entretanto as caracteristicas 

individuais possuem baixa herdabilidade, desta forma, a melhor estratégia recomendada 

para o melhoramento é a de utilizar uma ampla base genética. Ainda de acordo com os 

mesmos autores, esta espécie é apropriada para reflorestamentos de regiões semiáridas. 

Gibson et a/. (1991), apontaram para o fato que plântulas de diferentes 

procedências submetidas a estresse hídrico, respondem diferentemente quando tratadas 

com ABA. Procedências da região semi-árida australiana chegam a suprimir o 

crescimento apical, apresentando menores ajustes osmóticos que as procedências 

oriundas de região tropical-úmida. Estas apresentaram redução da condutância 

estomática, e um aumento dos conteúdos de nitrogênio e clorofila. 

Barros et ai. (1990) sugerem que a seca de ponteiros, frequentemente 

observada em árvores durante períodos de seca prolongada no Brasil, parece estar ligada 

à deficiência de cálcio. Este é encontrado em teores elevados nos solos de ocorência 

natural do E. camaldulensis, o que pode indicar uma maior exigência da espécie. 

Do ponto de vista morfológico, trabalhos apontam algumas interessantes 

modificações de folhas de E. camaldulensis em resposta ao estresse hídrico. Farrel et ai. 

(1996) observaram um aumento do peso seco das folhas em oposição ao número de 

folhas. Folhas de regiões mais áridas são mais espessas, apresentando um mesófilo mais 

espesso e cloroplastos mais longos e largos, a epiderme possui células pequenas e 

adensadas (James & BelI, 1995). 



AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DE PROGÊNIES DE Eucalyptus 

camaldulensis Dehn. SOB CONDIÇÕES DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA in vitro* 

G. M. Souza** & A. N. Gonçah'es** 

**Depto. de Ciências Florestais, ESALQ/USP, Piracicaba - SP 
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Resumo : Três progênies de diferentes procedências australianas de 
Eucalyptus camaldulensis Dehn. foram avaliadas em relação a prudução de matéria seca 
e crescimento em altura sob deficiência hídrica induzida in vitro. Foram testados quatro 
meios de cultura com diferentes potenciais osmóticos: -0,5; -0,75; -1,5 e -3,0 MPa. Os 
matenaiS apresentaram respostas quantitativamente diferenciadas, embora note-se um 
gradiente qualitativo comum de colapso das gemas de acordo com o aumento da 
deficiência hídrica. 

Palavras-chave Eucalyptus camaldulensis, estresse hídrico, 
crescimento, cultura de tecidos. 

Abstract : "Growth evaluation of Eucalyptus camaldulensis Dehn. 
progenies under water deficit in vitrd'. The growth evaluation of three Eucalyptus 
camaldulensis Dehn. progenies from different Australian provenances was carried out in 
relation to shoot height and dry matter produced under water deficit induced in vitro. 
Four different culture media with - 0.5, - 0.75, - 1.5 and -3.0 MPa were tested. The 
provenances showed different heights and dry matter percentage in each treatment. 
However, there was observed a general stress gradient to all provanences. 

Key-words : Eucal}ptus camaldulensis, water stress, growth, tissue 
culture. 

INTRODUÇÃO 

O E. camaldulensis possui um alto consumo de água, fator este que pode 

ser limitante ao seu crescimento (Sinha, 1993). Sands (1981) e Moezel et ai. (1988) 

apontam a sensibilidade do E. camaldulensis à condições de salinidade inibindo seu 

desenvolvimento, devido à sua baixa capacidade de excluir Na e CI de suas células. Sob 

condições de alagamento, esta espécie desenvolve aerênquimas e raízes adventícias como 

forma de adaptação a esta condição desfavorável (Moezel et ai., 1988). 

*Trabalho enviado para a revista Scientia Forestalis. Piracicaba. 
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Segundo Façanha et aI. (1983), o E. camaldulensis apresenta as melhores 

relações de germinação/crescimento, dentre outras espécies de seu gênero, sob condições 

de deficiência hídrica, apresentando as menores reduções em parâmetros como altura do 

caule, diâmetro do colo e produção de matéria seca. 

Gibson et aI. (1994), relatam que o E. camaldulensis possui diferentes 

estratégias para sua sobrevivência dependendo de seus sítios de origem. Árvores oriundas 

de regiões mais secas quando submetidas à limitação de água reduzem seu crescimento 

apical, as folhas tomam-se mais estreitas e espessadas, e há um aumento da concentração 

de clorofila. Em contraste, árvores oriundas de regiões mais úmidas respondem à 

limitação da água através de redução da condutância estomática e das trocas gasosas, e 

um aumento da 

eficiência do uso da água. Estas diferenças devem ser atribuidas a diferentes mecanismos 

de adaptação aos ambientes próprios. 

Plântulas de E. camaldulensis de diferentes procedências mostram o 

mesmo padrão de comportamento que ávores jovens e adultas em relação ao "deficit" 

hídrico. Plântulas de regiões mais secas apresentam maior redução da área foliar e maior 

acúmulo de clorofila em relação às plântulas de locações mais úmidas, entretanto estas 

últimas apresentam maiores reduções das taxas de transpiração. Em condições de calor e 

falta d'água, as plântulas de clima mais seco tendem a aumentar a formação de raízes e 

deslocar a alocação de carbono para o caule principal, reduzindo a relação folha/caule. 

Plântulas de regiões mais úmidas não alteram sua morfologia, ou a alocação de carbono 

em resposta às limitações de água. Elas continuam o crescimento apical e iniciam a 

formação de gemas axilares nos nós superiores (Gibson et aI., 1995). 

Progênies de E. camaldulensis de diferentes procedências australianas 

apresentam comportamento de crescimento diferenciado em determinada condição de 

crescimento. Entretanto, como as características individuais possuem baixa herdabilidade, 

a melhor estratégia recomendada para o melhoramento é a de se utilizar uma ampla base 

genética. Ainda de acordo com os mesmos autores, esta espécie é apropriada para 

reflorestamentos de regiões semi áridas (Alvear & Gutierez, 1995), bem como sugerem 
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Reis & Hall (1986), citando o E. camaldlllensis corno urna das espécies maiS 

recomendadas para reflorestamentos de áreas secas no Brasil. 

Desta forma, o presente trabalho visa fornecer subsídios e incrementar o 

processo de seleção e propagação vegetativa através de novas informações, obtidas com 

o emprego da tecnologia da cultura de tecidos, a respeito do comportamento 

morfológico e fisiológico da espécie. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o início do cultivo in vitro, utilizou-se sementes de 6 progênies 

(pl...p6) de E. camaldlllensis provenientes de matrizes da Estação Experimental de 

Anhembi - SP, com distintas procedências australianas, variando num gradiente de 

umidade: Gilbert River, pl e p2, (semi-árido, latitude 17.10' e longitude 141.45'), S. 

Katherine, p3 e p4, (tropical seco, lat. 14.30' e longo 132.15') e Petford, p5 e p6, 

(tropical úmido, lato 17.20'e longo 144.58'). 

- Ensaios realizados : 

a) Avaliação da taxa de germinação sob estresse hídrico 

Sementes aleatoriamente escolhidas de urna amostra foram colocadas para 

germinar em placas de petri com soluções aquosas de sorbitol apresentando diferentes 

potenciais osmóticos em tomo de: -0,5; -0,75; -1,5 e -3,0 MPa, mais urna testemunha 

apenas com água destilada em fotoperíodo de 16h. Para cada situação, foram avaliadas 

100 sementes distribuidas em 5 placas de petri, onde se calculou a porcentagem de 

germinação. 

b) Obtenção de gemas assépticas 

Sementes foram desinfestadas em solução de 2% NaOCI comercial por 20 

minutos e lavadas em água destilada estéril, sendo inoculadas em meio de cultura MS 

(Murashige & Skoog, 1962). Hipocótilos de plantas com 28 dias foram inoculados em 

meio de cultura MS suplementado com 2mgll de BA (6-benzilaminopurina) para o início 

da propagação vegetativa via indução de gemas. Após 60 dias de cultura à temperatura 

de 25°C, intensidade luminosa de 1600 lux e fotoperíodo de 16h, o material foi 
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transferido para o meio de cultura JADS (Correia, 1993) pois apresentava sintomas de 

deficiência nutricional, permanecendo cerca de mais 60 dias em meio de multiplicação 

com repicagens a cada 20 dias aproximadamente. 

c) Teste de resistência ao estresse hídrico in vifro 

Cerca de 15 gemas de 0,5-1,0 cm de comprimento, formando um nó 

epicórmico, foram inoculadas em meio de cultura MS com 30g de sacarose em diferentes 

potenciais osmóticos induzidos a partir da adição de diferentes concentrações de sorbitol 

(100 mM, 400 mM e 1000 mM) atingindo potenciais em torno de -0,75; -1,5 e -3,0 MPa, 

sendo a testemunha o potencial osmótico de - 0,5 MPa sem adição de sorbitol. A 

alteração do potencial osmótico (\}lo) do meio de cultura foi determinado através do 

método de Volume Constante (Salisbury e Ross, 1969). O material permaneceu durante 

20 dias nestas condições, sendo a seguir avaliado através da variação de altura, peso da 

matéria seca produzida, e porcentagem de matéria seca. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

OS resultados sobre as porcentagens de germinação das sementes, sob 

condições de estresse hídrico, mostram uma inibição da germinação a partir do potencial 

osmótico - 0.75 MPa, sendo totalmente inibida em - 1.5 MPa (Tabela1): 

- Tabela 1: Porcentagem (%) de germinação de sementes de E. 

camaldulensis sob estresse hídrico in vitro. 

Tratamentos Germinação (%) 

água destilada 46 

-0.5 MPa 49 

-0.75 MPa 27,3 

-1.5 MPa O 

-3.0 MPa O 
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Nas tabelas 2, 3 e 4, pode-se observar os resultados obtidos com a 

variação do potencial osmótico do meio de cultura em relação a porcentagem de água na 

planta, peso da matéria seca produzida, e altura entre as diferentes progênies. 

Tabela 2 : Porcentagem (%) de água nas diferentes progênies de E. 

camaldulensis sob estresse hídrico in vitro aos 20 dias de cultivo. 

-'Po Pl P2 P3 P4 P5 P6 

(MPa) 

0,5 85,0 89,7 87,2 89,0 87,2 87,1 

0,75 83,7 88,6 87,8 87,3 89,8 83,8 

1,5 80,3 84,6 80,5 80,9 81,4 77,5 

3,0 69,8 74,7 68,9 69,8 68,9 70,0 

Tabela 3: Peso da matéria seca (mg) de nós epicórmicos das diferentes progênies 

de E. camaldulensis sob estresse hídrico in vitro aos 20 dias de cultivo. 

-'Po P1 P2 P3 P4 P5 P6 C s 

(MPa) 

0,5 133 137 146 210 160 143 0,086 12,7 

0,75 150 163 157 237 173 146 0,085 13,8 

1,5 217 210 197 317 250 173 0,157 34,5 

3,0 136 230 193 245 224 200 0,181 36,8 

- C = coeficiente de variação; s = desvio padrão 
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Tabela 4: Altura média das gemas (cm) das diferentes progênies de E. 

camaldulensis sob estresse hídrico in vitro aos 20 dias de cultivo. 

-'Po PI P2 P3 P4 P5 P6 C s 

(MPa) 

0,5 4,5 1,5 5,0 2,5 5,0 5,0 0,390 1,53 

0,75 1,2 1,5 2,0 1,2 1,25 1,4 0,216 0,31 

1,5 1,0 0,8 1,0 0,9 1,2 1,0 0,135 0,13 

3,0 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,6 0,212 0,14 

- C = coeficiente de variação; s = desvio padrão 

Estes resultados sugerem que a estratégia inicial de resistência ao estresse 

hídrico se encontra nos estágios de desenvolvimento e crescimento das plântulas, uma 

vez que as sementes respondem negativamente às condições desfavoráveis de água, 

inibindo a germinação. 

O crescimento das gemas, em geral, apresentou um gradiente de vigor 

inverso ao aumento da deficiência hídrica, constatando-se também uma maior liberação 

de fenóis nos meios com maior deficiência hídrica, apontado pelo nítido escurecimento do 

meio (figura 1). 

Apesar das diferentes progênies apresentarem variações nas respostas em 

relação a porcentagem de água nas plantas, não ficou claro se houve ou não influência 

das condições ambientais para as distintas procedências em relação a capacidade de 

respostas ao estresse hídrico induzido in vitro . O mesmo aconteceu em relação ao peso 

da matéria seca produzida pelas diferentes progênies. Entretanto, pode-se observar uma 

nítida tendência à redução do conteúdo de água nas plantas, que foi acompanhada pelo 

aumento do peso da matéria seca produzida até o potencial osmótico de -1,5 MPa. 

A redução constante da porcentagem de água nas plantas é naturalmente 

explicada pela retirada de água dos tecidos, em função da redução do potencial osmótico 

do meio de cultura, isto é, ocorre uma inversão da direção do fluxo de água. Em relação 
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ao aumento do peso seco das gemas, como resposta inicial ao estresse hídrico, Tanguilig 

ef aI. (1987) apontam este aumento como um possível mecanismo adaptativo ao estresse 

hídrico. Já em relação ao crescimento em altura, houve uma nítida redução contante em 

função da diminuição do potencial osmótico no meio de cultura. 

Com os resultados apresentados, pode-se considerar a redução da 

porcentagem de água nas plantas, bem como a diminuição da dominância apical, em 

função da diminuição do comprimento das plântulas, como respostas constantes ao 

estresse hídrico. Já o peso da matéria seca produzida, de forma geral, sofre uma redução 

em situações mais desfavoráveis, apesar do aumento inicial como resposta à deficiência 

hídrica. 

Figura 1 : Fotografia de um gradiente padrão de ramos epicórmicos de E. 

camaldulensis sob estresse hídrico in vitro aos 20 dias de cultivo. 

- 0,5 MPa - 0,75 MPa - 1,5 MPa - 3,0 MPa 

As progênies P2 e P6 foram submetidas a estresse hídrico em meio de cultura sem 

sacarose (única fonte de carboidrato assimilável), mantendo-se os quatro diferentes 

potenciais osmóticos apenas com a adição de sorbitol (carboidrato não assimilável) para 
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avaliação de possível resposta autotrófica, sugerida pelo fato destas progênies não terem 

reduzido sua produção de matéria seca como as demais. Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela 5 e 6 : 

- Tabela 5: Porcentagem (%) da produção de matéria seca em meio com e sem 

sacarose em diferentes potenciais osmóticos aos 20 dias de cultivo in vitro. 

Estresse P2 cl sac P2 si saco P6 cl saco P6 si sac 

-0,5 MPa 10,3 10,7 12,9 8,5 

-0,75 MPa 11,4 12,5 16,2 9,6 

-1,5 MPa 15,4 23,1 22,5 17,5 

-3,0 MPa 25,3 37,5 30,0 25,0 

* As alturas das plântulas em meio de cultura sem a sacarose foram homogêneas 

em todos os quatro tratamentos: média de 0.5 em em P2, e média de 1.0 cm em P6. 

- Tabela 6: Peso da matéria seca (mg) produzida pelas progênies P2 e P6 

em meios de cultura sem sacarose com diferentes potenciais osmóticos (-MPa). 

Estresse (-MPa) P2 P6 

0,5 83 81 

0,75 110 90 

1,5 126 112 

3,0 145 137 

Como os resultados mostraram, a progênie P2 teve um aumento da 

porcentagem de matéria seca em relação ao tratamento com sacarose, indicando uma 

maior perda de água dos tecidos. Diferentemente, a progênie P6 apresentou uma redução 

da porcentagem de matéria seca, indicando uma redução de perda de água dos tecidos em 

relação ao tratamento com sacarose. Entretanto, ambas as progênies mantiveram um 
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aumento constante da produção de matéria seca (tabela 6), demonstrando serem ambas 

potencialmente autotróficas, mesmo em situações de maior deficiência hídrica. 

Uma vez que a progênie P2 é oriunda de uma região de baixa umidade, 

parece claro que a estratégia adaptativa para estas circunstâncias é o desenvolvimento de 

mecanismos que possibilitem uma maior perda de água pelos tecidos, mantendo as 

funções básicas da planta. Já as procedências de regiões de maior umidade natural, 

procurariam manter uma maior quantidade de água nos tecidos, ou por mecanismos de 

redução de perda de água, ou por aumento da absorção. 

Deve-se destacar neste trabalho, que em nenhuma situação as gemas 

pOSSUlam sistema radicular desenvolvido, desta forma, os resultados apresentados 

restringen-se a situação de cultivo in vitro, porém indicando claras formas de resposta à 

deficiência hídrica. 

CONCLUSÕES 

A técnica de cultura de tecidos como instrumento para avaliação do 

crescimento incial das plântulas mostrou-se eficiente para a detecção de padrões gerais de 

comportamento ao estresse hídrico, como o aumento da produção de matéria seca e a 

redução da dominância apical em relacão a redução do potencial osmótico do meio de 

cultura. 

A eficiente resposta do material (cerca de 20 dias) à deficiência hídrica no 

meio de cultura faz desta técnica um eficiente instrumento para pré-seleção de plantas in 

vitro. 

Em geral, não foi possível fazer uma nítida distinção do comportamento de 

cada procedência nas diferentes condições de estresse hídrico, exceto para as 

procedências submetidas ao teste de autotrofia. Por outro lado, estas distinções foram 

claras em observações de plantas de maior idade no campo, como relatam Barros et aI 

(1990), Gibson et aI. (1994 e 1995). 

Os resultados indicam que uma redução do potencial osmótico do meio de 

cultura (-0.75 a -1.5 MPa) pode favorecer a multiplicação do material in vitro, uma vez 
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que estas condições desfavoreceram a dominância apical e aumentaram a produção de 

matéria seca, e que, o meio de cultura J ADS (Correia, 1993) forneceu em suprimento 

nutricional mais adequado. 

Uma das formas de resistência ao estresse hídrico pode estar relacionada 

ao potencial da planta tornar-se autotrófica. Pois, embora o crescimento em altura fosse 

inibido, manteve-se a produção de matéria seca e as folhas permaneceram verdes. É 

provável que este tipo de desvio metabólico seja uma das estratégias de defesa de plantas 

contra o estresse hídrico (Levitt, 1972). 

Como indica a literatura (Barros et al.), a estratégia comum de resistência 

à deficiência hídrica é a parada do crescimento, porém, como apontaram os resultados 

deste trabalho, a parada do crescimento em altura não foi acompanhada pela parada da 

produção de matéria seca até um certo limite, principalmente para determinadas 

progênies. 
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EFEITOS DA DEFICIÊNCIA HÍDRICA in vitro NA ESTRUTURA 

ANATÔMICA DE FOLHA E CAULE DO Ellcalyptlls camaldlllensis 

Dehnh. (Myrtaceae)* 

G. M. Souza**, A. N. Gonçalves** & M. Almeida*** 

** Depto. de Ciências Florestais ESALQIUSP, Piracicaba - SP, Brasil 

*** Depto. de Botânica ESALQIUSP, Piracicaba - SP, Brasil 

Resumo: Três procedências distintas de E. camaldulensis foram 
submetidas à diferentes níveis de deficiência hídrica in vitro induzida através da adição de 
sorbitol em meio de cultura. Cortes transversais de limbos foliares e caules foram 
analisados anatomicamente através da técnica de emblocamento em historesina. As 
procedências apresentaram respostas diferenciadas, sendo Gilbert River a mais sensível. 
As alterações básicas da estrutura anatômica em função da deficiência hídrica são as 
seguintes: colapso das células, atraso na diferenciação dos tecidos, desorganização do 
feixe vascular e da epiderme. 

Palavras-chave: Eucalypus camaldulensis, deficiência hídrica, anatomia, 
cultura de tecidos. 

Abstract: Shoots of E. camaldulensis seedlings from three distinct 
provenances were submitted to three different leveIs of in vitro water deficit induced by 
the addition of sorbitol in the culture media. Transversal sections from the leafblades and 
stems were anatomically analysed using the historesin inclusion technique. Shoots from 
the different provenances presented distinct responses to the treatments. The Gilbert 
River provanence was the most sensible. The basic alterations found on the anatomical 
structure in response to the water deficit were: cell collapse, late tissue differentiation and 
vascular bundle and epiderrnis disorganization. 

Keywords: Eucalyptus camaldulensis, water deficit, anatomy, tissue 
culture. 
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INTRODUÇÃO 

O Eucalypws camaldulel1sis Dehnh. ocorre ao longo de cursos d'água 

permanentes e intermitentes em uma extensa faixa climática da Austrália (Gibson & 

Bachelard, 1994). O porte das árvores varia com o grau de aridez da região. Assim, as 

procedências de Dimulah (Walsh River), Petford (Emu Creek) e Laura são caracterizadas 

por árvores que chegam a 20 metros de altura. Por outro lado, as procedências situadas 

entre Mount Garmet e Georgetown são de árvores mais baixas que não atingem, em 

geral, 10 metros de altura (Barros et aI., 1990) 

Diferentes trabalhos tem descrito as variações morfo-fisiológicas 

existentes entre procedências de E. camaldulensis à diferentes situações de estresse 

hídrico (Gibson et ai., 1994; Gibson & Bachelard, 1994; Alvear & Gutiérrez, 1995; 

Gibson et aI., 1995; Farrell et aI., 1996). Entretanto, poucos trabalhos buscaram 

relacionar a anatomia desta espécie com suas diferentes procedências em relação ao 

regime climático e hídrico (Pereira & Kozlowski, 1976; James & Bell, 1995). 

Desta forma, este trabalho teve por objetivo fornecer subsídios para 

preencher esta lacuna com dados sobre a influência do estresse hídrico na arquitetura 

anatômica dos tecidos de diferentes procedências australianas de E. camaldulensis. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para este trabalho, foram escolhidas três procedências de E. camaldulensis 

com distintas origens climáticas: Gilbert River (semi-árido, latitude 17.10' e longitude 

141.45'), S. Katherine (tropical seco, lato 14.30' e longo 132.15') e Petford (tropical 

úmido,lat. 17.20' e longo 144.58'). 

Gemas de cultura in vitro previamente estabelecida, foram inoculadas em 

meios de cultura básico (Murashige & Skoog, 1962) com diferentes potenciais osmóticos 

(-0,5 como testemunha; -0,75; -1,5 e -3,0 MPa) induzidos por adição de diferentes 

concentrações de sorbitol (Souza & Gonçalves, não puplicado). Após 20 dias de cultura 
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nestas condições, foram retirados explantes caulinares e de limbos foliares para a 

avaliação anatômica do material. 

- Avaliação anatômica 

Para o estudo anatômico deste material, utilizou-se a técnica de inclusão 

de material vegetal em historesina (kit Jung - Historesin). 

Seções de 4 mm da porção mediana caulinar e de limbos foliares retiradas 

da porção mediana relativa em cada tratamento foram fixadas em solução de Mcdowell 

durante 48 horas a vácuo. A seguir, o material foi desidratado em série de etanol 70%, 

96% e 100% por 2 horas cada etapa. A parainfiltração foi realizada durante 2 horas em 

uma solução 1: 1 de etanol 100% + resina líquida a temperatura ambiente sob vácuo. 

O material passou por uma infiltração durante 24 horas em uma solução 

de resina líquida (50 rnL) + pó-ativador (0,5 g). A seguir, o material foi emblocado em 

moldes de poli etileno na mesma solução anterior acrescida do polimerizador "hardner" na 

proporção de 15:1 rnL. A placa de moldes foi colocada em estufa a 40°C até o 

endurecimento dos blocos. 

O material foi seccionado transversalmente em micrótomo com navalha de 

aço em uma espessura de 7 !J.m, e corado com azul de toluidina. As lâminas permanentes 

foram montadas em entellan, e fotomicrografadas em um aparelho Nikon modelo 

Labophot. 

RESULTADOS 

Os resultados da avaliação dos cortes anatômicos apontaram claras 

diferenças entre as procedências em relação aos tratamentos quando comparados as 

testemunhas (- 0,5 MPa). 

- Procedência de Petford 

Nos cortes transversais (CTs) de limbos foliares de plantas da procedência 

de Petford (Figura l.a-d), observou-se que no potencial osmótico de - 0,5 MPa as 

epidermes adaxial e abaxial apresentaram-se normais com estômatos bem formados, o 
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parênquima clorofiliano está nitidamente heterogêneo com parênquimas paliçádico (PP) 

e lacunoso (PL) distintos, o feixe vascular mostrou-se normal com xii ema e floema 

distintos (Figura l.a). Em - 0,75 MPa, houve uma menor diferenciação entre o PP e o 

PL, e uma tendência de formação de espaços intercelulares no PL, a epiderme adaxial 

apresentou células túrgidas quase cilíndricas, já na região do feixe vascular as células 

eram menores e perfeitamente cilíndricas quase sem estômatos, o feixe vascular 

apresenta-se mais compacto (Figura l.b). Em -1,5 MPa, tornou-se clara a formação de 

aerênquimas, e uma total indiferenciação entre PP e PL, apresentando o parênquima 

clorofiliano homogêneo. De uma forma geral, as células apresentaram-se turgidas, e a 

epiderme semelhante ao tratamento com - 0,75 MPa, embora indistinta em alguns 

pontos, o feixe vascular estava pouco distinto e menos organizado (Figura l.c). Já em -

3,0 MPa , os espaços intercelulares praticamente desapareceram, as células da epiderme 

tornaram-se menos túrgidas e achatadas com estômatos bem evidentes, o parênquima 

corofiliano mostrou-se heterogêneo, com pequena, mas visível distinção entre PP e PL, 

os vasos condutores apresentaram um maior espessamento de suas paredes e um 

diâmetro menor (Figura l.d). Na Tabela 1 encontram-se os dados da análise quantitativa 

do limbo foliar nos potenciais osmóticos testados. 
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Tabela 1: Características anatômicas quantitativas dos limbos foliares da 

procedência de Petford em diferentes potenciais osmóticos (MPa). 

Características 

nO de células da epiderme 
adaxiaIlmm 

n° de células da epiderme 
abaxiaIlmm 

espessura da epiderme 
adaxial (11m) 

espessura da epiderme 
abaxial (11m) 

espessura do mesofilo 
(11m) 

espessura total do 
limbo (11m) 

- 0,5 

22,81±0,57 

25,34±1,02 

35,03±0,75 

38,5±0,61 

200,73±2,04 

274,22±3,43 

-0,75 -1,5 -3,0 

30,42±0,84 26,62±0,84 41,82±0,57 

38,02±1 34,22±0,89 53,23±1,34 

25,46±0,49 29, 14±0,69 12,83±0,4 

17,67±0,45 22,41±0,32 10,73±0,23 

240,28±1,77 347,16±3,58 124, 14±2,29 

283,36±4,2 398,6±5,3 147,8±1,35 

Em relação aos CTs do caule (Figura 1.e-h), a testemunha apresentou 

epiderme com células túrgidas de forma esféríca, o córtex possuia células grandes com 

tendência esférica, embora observou-se células de formas irregulares, com presença de 

poucos espaços intercelulares, as células próximas ao cilindro vascular são menores. O 

cilíndro vascular estava normal com xilema e floema distintos, e medula intacta (Figura 

l.e). Ocorreram maiores modificações no potencial de -0,75 MPa, onde houve uma 

desintegração total da medula e uma completa desorganização dos demais tecidos. As 

células do cortex, com paredes muito finas, colapsaram, a epiderme tomou-se irregular, e 

o cilíndro vascular atípico e descontínuo, pressionando o córtex contra a epiderme 

(Figura 1 f). No potencial de -1,5 MPa, os tecidos encontraram-se em um nível de 

organização maior, embora, a medula ainda tenda a se desintegrar. As células do córtex 

apresentaram-se arredondadas com pequenos espaços intercelulares, e o cilíndro vascular 

voltou a ser contínuo e melhor organizado. Entretanto, a epiderme mostrou-se irregular e 
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quase indistinta do córtex (Figura l.g). No menor potencial osmótico (-3,0 MPa), a 

epiderme mostrou-se indistinta do córtex, e este apresentou células de formas irregulares 

mas sem colapsamento. O cilíndro vascular apresentou vasos de menor calibre e paredes 

mais espessadas. A medula mostrou-se com aparência normal (Figura l.h). 

- Procedência de Saint Katherine 

As plantas da procedência Saint Katherine, de um modo geral, foi a que 

apresentou um aumento constante de sensibilidade a redução do potencial osmótico. Em 

relação a folha, a testemunha apresentou um aspecto normal semelhante ao descrito para 

a procedência anterior (Figura 2.a). Embora em -0,75 MPa houvesse uma boa 

diferenciação entre PP, PL e epiderme, alguns sinais de início de sensibilidade ao estresse 

hídrico fizeram-se presentes, como por exemplo, formação de evidentes espaços 

intercelulares, e estômatos atípicos. A epiderme adaxial apresentou células túrgidas e 

maiores que na epiderme ab axi ai , o PL apresentou células muito adensadas chegando a 

possuir mais de uma camada (Figura 2.b). Em -1,5 MPa, as células do parênquima 

clorofiliano tenderam a se deformar mais próximas ao feixe vascular, não havendo mais 

distinção tão nítida entre PP e PL, com presença de alguns grandes espaços 

intercelulares. O feixe vascular apresentou-se com células de forma irregular e paredes 

mais espessadas. A epiderme (adaxial e abaxial) apresentou células achatadas com 

estômatos raros e atípicos, sendo que as células da epiderme abaxial eram menores e mais 

arredondadas na região do feixe vascular (Figura 2.c). No potencial osmótico de -3,0 

MPa, a desorganização dos tecidos da folha foi total. Não houve distinção entre PP, PL e 

epiderme, os vasos do feixe colapsaram, e os estômatos eram totalmente atípicos. As 

células do parênquima c1orofiliano apresentaram formas e tamanhos irregulares (Figura 

2.d). Os dados das análises quantitativas dos limbos foliares nos diferentes potenciaos 

osmóticos testados encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2: Características anatômicas quantitativas dos limbos foliares da 

procedência de St. Katherine em diferentes potenciais osmóticos (MPa). 

Caracteristicas - 0,5 -0,75 -1,5 -3,0 

n° de células da epiderme 53,86±0,5 53,76±0,8 34,85±1,29 45,94±0,96 
adaxial/mm 

nO de células da epiderme 57,03±1,3 76,04±0,82 44,36±0,71 40,56±O,55 
abaxial/mm 

espessura da epiderme 15,36±0,66 18,41±0,63 13,99±0,41 20, 19±0,38 
adaxial (j..lm) 

espessura da epiderme 16,83±0,84 12,73±0,49 13, 15±0,42 21,88±0,8 
abaxial (!-lm) 

espessura do mesofilo 146,27±2,74 207,92±1,34 195,67+?,67 117,87±1,67 
(!-lm) 

espessura total dq limbo 178,46±2,47 238,9±3,42 222,95±3,7 160,07±2,76 
(!-lm) 

Já em relação aos CTs do caule, a testemunha apresentou uma epiderme 

distinta com células pequenas, o córtex apresentou-se normal com células menores 

próximas ao feixe vascular. O cilindro vascular apresentou-se bem organizado com 

liberianos e lenhosos distintos, a medula estava intacta com células grandes diminuindo de 

tamanho próximas ao cilíndro vascular (Figura 2.e). No potencial osmótico de - 0,75 

MPa a estrutura anatômica permaneceu praticamente inalterada, embora o contorno 

externo do caule fosse mais irregular (Figura 2.f). Uma maior sensibilidade ao estresse 

hídrico foi observada em -1,5 MPa, onde a forma do caule era totalmente irregular, a 

medula apresentou grandes rupturas, o cilíndro vascular apresentou-se distribuído em 

pacotes com vasos compactados, as células do córtex evidenciaram sinais de colapso com 

formas toalmente irregulares, e a epiderme apresentou células túrgidas, embora não 

totalmente regulares (Figura 2.g). No potencial osmótico de -3,0 MPa, a forma do caule 

tendeu a ser arredondada, a medula permaneceu intacta, o cilíndro vascular, embora com 



27 

vasos de paredes mais espessadas, apresentou-se contínuo, e as células do córtex apenas 

ligeiramente irregulares. A epiderme apresentou células pequenas e esféricas (Figura 2.h). 

- Procedência de Gilbert River 

As plantas da procedência Gilbert River (região mais seca) foi a que 

apresentou respostas mais rápidas aos primeiros sinais de deficiência hídrica, embora, 

apresentasse alguns sinais de recuperação posteriormente. Nos CTs de limbos foliares, 

logo no potencial osmótico de - 0,75 MPa, a estrutura anatômica foliar encontrou-se 

totalmente alterada em relação a testemunha, que apresentou um aspecto normal 

semelhante as demais testemunhas (Figura 3.a e 3.b). Não houve distinção alguma entre 

PP e PL, as células encontraram-se totalmente irregulares, mostrando evidentes sinais de 

colapso, e ausência de espaços intercelulares. As epidermes adaxial e abaxial 

apresentaram-se completamente irregulares, com células achatadas e disformes, 

mostrando claros sinais de desintegração. A região vascular encontrou-se igualmente 

colapsada, sem sinais de reforço nas paredes dos vasos, como era de se esperar pelas 

respostas das outras procedências (Figura 3.b). Entretanto, paradoxalmente, o tecido 

foliar em - 1,5 MPa, apresentou evidentes sinais de turgecência de suas células de uma 

forma geral. Não houve diferenciação entre o parênquima clorofiliano e a epiderme, nem 

entre PP e PL. Todavia, deve-se destacar que as células que se encontraram na região da 

epiderme, mostraram sinais de reforço com lignina e celulose, evidenciada pela coloração 

esverdeada destacada pelo azul de toluidina (Johansen, 1940). Notou-se a presença de 

espaços intercelulates no parênquima clorofiliano, e o feixe vascular encontrava-se mal 

organizado e pouco diferenciado (Figura 3.c). No potencial osmótico de - 3,0 MPa, os 

tecidos foliares, de forma geral, apresentaram características semelhantes as encontradas 

em plantas da procedência St. Katheríne em - 3,0 MPa . As células da região da epiderme 

possuiam forma esférica e paredes finas evidenciando sinais de desintegração. O 

parênquima clorofiliano mostrou-se homogêneo, praticamente sem espaços intercelulares, 

e células de formas irregulares, apresentando maiores deformidades próximas ao feixe 

vascular, que se encontrava fortemente compactado com xilema e floema indistinguíveis 
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(Figura 3.d). Na Tabela 3 apresentam-se os dados da análise quantitativa dos limbos 

foliares nos diferentes potenciais osmóticos testados. 

Tabela 3: Características anatômicas quantitativas dos limbos foliares da 

procedência de Gilgert River em di frentes potenciais osmóticos (MPa). 

Características - 0,5 -0,75 -1,5 -3,0 

nO de células da epiderme 31,68±0,82 34,85±O,96 41,19±0,5 39,29±O,84 
adaxial/mm 

nO de células da epiderme 31,68±1,22 41,19±O,6 45, 12±O,63 52,28±O,96 
abaxial/mm 

espessura da epiderme 31,56±O,35 8,42±O,65 19,98±O,57 23,67±0,52 
adaxial (~m) 

espessura da epiderme 24, 19±0,45 8,2±O,44 18,72±0,45 16,62±0,58 
abaxial (~m) 

espessura do mesofilo 189,35±4,62 184,63±2,88 386,61±5,86 220,92±3,4 
(~m) 

espessura total do 245,15±3,87 201,05±4,33 425,31±5,87 261,19±4,71 
limbo(~m) 

Em relação ao caule, a testemunha apresentou-se com aspecto normal 

(Figura 3.e). A estrutura anatômica no potencial osmótico de - 0,75 MPa, foi muito 

afetada. O cilíndro vascular encontrava-se descontínuo, recortado por células do córtex e 

medula, e seus vasos apresentaram sensíveis sinais de colapso. As células do córtex 

apresentaram-se murchas, com formatos irregulares e tendência a formar espaços 

intercelulares. A epiderme, embora ainda distinguível, apresentou-se mal organizada com 

sinais de reforço de celulose e lignina evidenciados pelo corante (Johansen, 1940) (Figura 

3.i). O cilíndro vascular nos potenciais de -1,5 e -3,0 MPa, embora contínuos, 

apresentaram células com espessamento nas paredes. O córtex e a medula em -3,0 MPa, 
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apresentaram SInaiS de maior sensibilidade ao estresse hídrico que em -1.5 MPa, 

mostrando células com formas mais irregulares e maiores espaços intercelulares. Em 

ambos os casos, foi dificil distinguir as células da epiderme em relacão ao córtex (Figura 

3.g e 3.h). 

DISCUSSÃO 

Comparando-se as três procedências, de modo geral, Gilbert River 

apresenta respostas mais rápidas e evidentes à deficiência hídrica, mostrando mecanismos 

adaptativos mais eficientes ao estresse hídrico, uma vez que é natural de regiões com 

grandes períodos de seca. Estes dados anatômicos corroboram o padrão de 

comportamento fisiológico e morfológico descrito na literatura (Gibson et ai., 1994; 

Gibson & Bachelard, 1994; Alvear & Gutiérrez, 1995; Gibson et aI., 1995, Farrel ), 

embora apareçam algumas irregularidades. Nota-se claramente, que a procedência de 

Petford apresenta comportamentos distintos de reação ao estresse hídrico entre folha e 

caule, sendo a folha com um padrão mais regular. Isto pode significar diferenças de 

sensibilidade ao estresse entre folha e caule, ou apontar desvios de comportamento 

metabólico como forma de estratégia de resistência a deficiência hídríca (Levitt, 1972). 

Os dados quantitativos (Tabelas 1, 2 e 3) apontaram para uma tendência 

de aumento do tecido fotossintético (clorênquima) em função da redução do potencial 

osmótico. Para a procedência de Petford este aumento foi constante até o potencial 

osmótico de -1,5 MPa caindo drasticamente no nível de deficiência hídrica mais agudo. 

Embora este comportamento também fosse observável na procedência de Gilbert River, 

no nível de deficiência hídrica mais agudo (-3,0 MPa) a espessura do mesofilo 

permaneceu maior do que na testemunha, indicando uma maior resistência à deficiência 

hídrica. Já em relação a procedência de St. Katherine observou-se um declínio constante 

da espessura do tecido fotossintético a partir do potencial osmótico de -0,75 MPa, 

indicando uma possível redução da taxa fotossintética deste material em relação aos 

demais. 



Figm·a 1 : Micrografias de secções transversai s de limbo foliar e caule de E. 

w lllaldlflcnsis da procedência Petford sob deficiência hídrica (-MPa) in vilro. (PM 
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Figura 2 : Micrografias de secções transversais de limbo foliar e caule de ~-. 

CGII/aldlllensis da procedência St. Katherine sob deficiência hídrica (-MP a) in vi/ro. (PM = 

Parênquima paliçádico; SM = parênquima lacunoso; VB = sistema vascular; C = 

clorênquima; M = medula ; Co = cOI1ex; \lC = cilindro vascular) 
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Figura 3 : Micrografias de secções transversais de limbo foliar e caule de F.. 

CCllJlaldlllensis da procedência Gilbel1 River sob deficiência hídrica (-MPa) in vilm. (PM = 

Parênquillla paliçádico; SM = parênquillla lacunoso; VB = sistema vascular; C = 

c1orênquillla; M = medula; Co = cortex; VC = cilindro vascular) 
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Em relação à epiderme, há uma tendência da epiderme adaxial ser mais 

espessa em todas as procedências nos quatro tratamentos. Entretanto, não há um padrão 

de resposta entre as procedências na variação da espessura das epidermes em relação à 

variação do potencial osmótico. Na procedência de Petford tanto a espessura da 

epiderme adaxial quanto a da abaxial reduziram-se no potencial osmótico de -0,75 MPa, 

voltando a aumentar em -1,5 MPa e voltando a reduzir-se no potencial osmótico de -3,0 

MPa. Na procedência de St. Katherine a espessura da epiderme abaxial mantem-se mais 

estável que a da epiderme adaxial, com um forte aumento no menor potencial osmótico, 

inversamente ao que ocorre com a espessura do mesofilo. Isto pode sugerir que certas 

procedências possuem caminhos alternativos e complementares de resistir a falta de água, 

ou pelo espessamento da epiderme reduzindo as perdas de água e/ou pelo aumento do 

tecido fotossintético promovendo um ajuste osmótico pela síntese de solutos. Já em 

relação à procedência de Gilbert River ambas as espessuras das faces da epiderme 

reduzem-se drasticamente no potencial osmótico de -0,75 MPa, voltando a aumentar em 

-1,5 MPa. Entretanto, a epiderme adaxial tem sua espessura aumentada no potencial 

osmótico de -3,0 MPa, enquanto a espessura da epiderme abaxial sofre uma pequena 

redução. O número de células na epiderme também varia irregularmente entre as 

procedências em relação ao potencial osmótico. Com relação a epiderme abaxial nota-se 

uma lógica relação inversa entre o número de células e a espessura da epiderme, já em 

relação a epiderme adaxial isto não é observado (Tabelas 1, 2 e 3). O aumento da 

espessura da epiderme é um indício de resistência á deficiência hídrica (Levitt, 1972). 

Segundo James & BeU (1995), as procedências de localidades mais secas 

apresentam o parênquima lacunoso mais fino, o parênquima paliçádico mais espeço, 

cloroplastos maiores, e menor densidade de células na epiderme que procedências de 

localidades menos secas. Entretanto, não houve marcantes diferenças na morfologia e 

anatomia foliar dos clones de E. camaldulensis em ralação a qualquer condição climática. 

Diferentemente, neste trabalho as observações feitas por James e BeU (1995) não foram 

tão nítidas, embora nas testemunhas as relações opontadas entre os parênquimas lacunoso 

e paliçádico sejam observáveis (Figuras la, 2a, 3a). 
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Estes mecarusmos, embora observáveis em mator ou menor escala em 

todas as precedências, uma vez que são respostas comuns dos vegetais aos estresse 

hídrico (Levitt, 1972), mostram-se mais rápido e eficientemente nos materiais oriundos de 

regiões onde a deficiência hídrica é uma constante. Entretanto, deve-se destacar que estas 

respostas, em geral, não correspondem ao padrão de adaptação de plantas xeromórficas 

descritos por Esau (1974). Isto demonstra que, embora a procedência de Gilbert River 

seja de uma região semi-árida, suas adaptações podem não estar evolutivamente fixadas, 

pois na ausência de deficiência hídrica seu comportamento é semelhante, por exemplo, ao 

de Petford. Desta forma, poderíamos considerar estes mecanismos como formas 

adaptativas facultativas, isto é, expressam-se conforme a exigência do ambiente, e não 

obrigatoriamente apresentando características xeromórficas. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho tornou evidente a influência do ambiente de origem do E. 

camaldulensis em suas respostas, ao nível anatômico, conforme alterações das condicões 

osmóticas gerando deficiências hídrícas. 

Basicamente, as alterações anatômicas observadas mais características de 

resposta à deficiência hídríca no limbo foliar são : 

- deformações nas células da epiderme, que inicialmente apresentam sinais 

de turgescência, e em potenciais osmóticos menores (-3,0 :MPa) tendem a desintegrar-se; 

- menor diferenciação entre os parênquimas paliçádico e lacunoso; 

- formação de espaços intercelulares no parênquima cIorofiliano nos 

potenciais osmóticos intermediários, que entretanto, tendem a desaparecer nos potenciais 

osmóticos extremos; 

- desorganização do feixe vascular, com malOr compactação e 

espassamento das paredes dos vasos, e menor distinção entre xilema e floema; 

- variações nas espessuras do mesofilo e epiderme. 

Em relação ao caule, os tipos de respostas observadas à deficiência hídrica 

são as seguintes: 
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- desorganização da epiderme, tomando-se indistinta do córtex; 

- as células do córtex tornam-se irregulares na forma e tamanho; 

- formação de espaços intercelulares, embora menos frequentes que nas 

folhas; 

- desorganização do cilíndro vascular, apresentando maior compactação 

dos vasos e espeçamento de suas paredes; bem como, em alguns casos, apresentar-se de 

forma descontínua; 

- desintegração da medula. 

A utilização da cultura de tecidos como técnica para avaliação de 

respostas ao estresse hídrico mostrou ser eficiente e rápida, merecendo ser mais 

explorada e desenvolvida, indicando novas linhas de pesquisa e aplicações em anatomia 

ecológica, ecofisiologia, e, até mesmo, no estudo da evolução de estratégias adaptativas. 
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Resumo: Três procedências de E. camaldilensis foram submetidas a 

diferentes níveis de deficiência hídrica induzida in vitro e submetidas a análise de 

eletroforese de proteínas totais em gel de poliacrilamida. Foram identificadas duas 

proteínas de resposta a deficiência hídrica de 45 e 36 kDa, e constatou-se um aumento 

geral da síntese proteica entre as procedências em função da redução do potencial 

osmótico. 

Palavras-chave: deficiência hídrica, Eucalyptus camaldulensis, proteínas, 

cultura de tecidos. 

Abstract: Three E. camaldulensis provenances were submited to different 

leveIs of in vitro induced water deficit, and evaluated in SDS-P AGE. Two proteins 

related to water defficit were determinated. A rate between a general increase of protein 

synthesis and a reduction of osmotic potential was observed among the provanences. 

Key-words: water deficit, Eucalyptus camaldulensis, proteins, tissue 

culture. 

*Trabalho enviado para a revista Scientia Forestalis, Piracicaba 
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INTRODUÇÃO 

O Eucalyptus camaldulensis é uma espécie que ocorre em várias regiões 

climáticas australianas, mas predominantemente em regiões áridas e semi-áridas ao longo 

de córregos e rios que, com freqüência, são sazonais. Desta forma, esta espécie apresenta 

mecanismos de adptação a seca que, espera-se, varie entre as distintas procedências 

(Barros et aI., 1990). 

Dentre os vários mecanismos de resposta ao estresse hídrico estão as alterações 

do metabolismo celular. Isto parece ser o resultado do acúmulo de solutos e de proteínas 

que podem ser rapidamente induzidas pelo estresse osmótico para prevenir a perda de 

água e reestabelecer a turgescência das células (Rhodes, 1987). 

Em resposta ao estresse osmótico, as células da planta aumentam a 

expressão de alguns genes enquanto que, ao mesmo tempo, diminuem alguns outros (Zhu 

et aI., 1997). Alguns conjuntos de genes de resposta ao ABA estão relacionados a 

reações gerais de resposta ao estresse osmótico (Skriver e Mundy, 1990). 

Singh et al.(1989) identificaram uma proteína de 24 kDa em tabaco, 

denominada osmotina, relacionada a adaptação ao estresse osmótico. Em 1995, Pelah et 

aI. identificaram uma nova proteína de 66 kDa em Populus tremula, estável à ebulição, 

que se expressava em resposta a um gradual estresse hídrico. 

MA TERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas três diferentes 

procedências do E. camaldulensis: Gilbert River (semi-árido), St. Katherine (tropical 

seco) e Petford (tropical úmido). 

Gemas obtidas de cultura in vitro foram submetidas a diferentes níveis de 

deficiência hídrica induzida pela adição de sorbitol em meio de cultura MS durante 20 

dias. Os potenciais osmóticos testados foram de - 0.5 (controle), -0.75, - 1.5 e -3.0 MPa 

(Souza e Gonçalves, 1996, inédito). 
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Para a análise de proteínas totais 300 mg de material de cada tratamento 

foi macerado numa solução de extração na proporção 1: 10 contendo 4 mL de TRIS-HCI 

pH 6-8,1.6 mL de 2-mercaptoetanol, 6.4 mL de SDS 10%,3.2 mL de DMSO 2%,3.5 g 

de PVPP, 0.35 g de PMSF, 6.4 mL de glicerina, 10.4 mL de água deionizada. A mistura 

permaneceu em repouso por 1 h a temperatura ambiente, a seguir sendo mantida em 

ponto de ebulição por 3 minutos. A mistura foi centrifugada a 10.000 rpm, o 

sobrenadante foi recolhido para a quatificação de proteínas de acordo com Bradford 

(1976) e para a eletroforese. 

O extrato de proteínas foi separado em um gel de poliacrilamida (PAGE) 

com 20% de SDS durante 3 horas a 35 mA. Foram utilizados 50 ~g de proteína por faixa 

de corrida. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A quantidade de proteínas totais sintetizadas mostrou uma tendência a 

aumentar em função da redução do potencial osmótico entre as três procedências (Tabela 

1 ). 

Tabela I: Quantidade de proteínas totais (~gl50~L de amostra) em E. 

camaldulensis sob deficiência hídrica após 20 dias de cultivo in vitro. 

Potencial Médias entre os 

osmótico Gilbert River St. Katherine Peford potenciais 

(-MPa) 

0.5 61.2 67.6 61.3 63.37 

0.75 68.6 65.5 65.3 66.47 

1.5 68.3 66.5 71.7 68.83 

3.0 73.5 69.7 71.9 71.70 
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Foram identificadas duas proteínas de resposta de 45 e 36 kDa sensíveis 

ao gradiente de deficiência hídrica nas três procedências. Entretanto, a expressão destas 

proteínas se dá de forma diferenciada entre as procedências (Figura 1). 

Figura 1: Esquema do SDS-P AGE do E. camaldulensis sob deficiência 

hídrica (-MPa) in vitro após 20 dias de cultivo. 

* legenda: 

-

Gilbert River 

3.0 1.50.75 0.5 

intensidade bêrixa 
intensidade média 
intensidade alta 

St. Katherine Petford 

3.0 1.50.750.5 3.0 1.50.750.5 

As proteínas expressaram-se de forma maiS intensa primeiramente na 

procedência de Gilbert River logo no potencial osmótico de -0.75 MPa, o que pode 

corresponder a uma resposta adaptativa mais rápida uma vez que esta procedência é 

original de uma região onde a deficiência hídrica é frequente. Tal expressão se dá de 

forma mais clara nas procedências de Petford e St. Katherine apenas a partir do potencial 

osmótico de - l.5 MPa. A expressão das proteínas tende a aumentar nos potenciais 

menores em Gilbert River e St. Katherine, enquanto que em Petford pode-se observar 

uma redução no potencial osmótico de -3.0 MPa. 

Os resultados obtidos evidenciam que ocorrem variações no metabolismo 

entre distintas procedências de E. camaldulensis em relação aos difrentes níveis de 

deficiência hídrica, embora ocorra a presença da mesma proteína nas três procedências. 
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Resumo: Plântulas de E. camaldulensis foram submetidas a deficiência 

hídrica induzida in vitro. As concentrações de açúcares solúveis e prolina foram medidas 

e apresentaram um gradiente de acúmulo em função da redução do potencial osmótico do 

meio de cultura. Detectou-se duas proteínas, de 45 e 36 kDa, relacionadas a deficiência 

hídrica. 

Palavras-chave: deficiência hídrica, prolina, açúcares, proteínas, 

Eucalyptus camaldulensis, cultura de tecidos. 

Abstract: (Differential accumulation of soluble sugars, proline and 

proteins related to water deficit in Eucalyptus camaldulensis seedlings in vitro) E. 

camaldulensis seedlings were submited to in vitro water deficit. The amount of soluble 

sugars and proline were determinated, and showed an accumulation gradient related to 

the osmotic potencial reduction of the culture medium. Two proteins related to water 

deficit, of 45 and 36 kDa, were detected through of SDS-PAGE. 

Key-words: water deficit, proline, sugars, proteins, Eucalyptus 

camaldulensis, tissue culture. 

*Trabalho a ser enviado para a revista Tree Physiology 
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INTRODUÇÃO 

A deficiência hídrica está associada a uma série de alterações de ordem 

morfológica e fisiológica no desenvolvimento de plantas. Entre as alterações fisiológicas, 

destacam-se a redução dos níveis de fotossíntese e transpiração devido ao fechamento 

dos 

estômatos, acumalação de determinados metabólitos, e a redução da atividade de algumas 

enzimas como a peroxidase, catalase e amilases (Levitt, 1972). 

O acúmulo diferenciado de certos metabólitos pode ser útil para uma 

melhor compreensão do fenômeno de resistência ao estresse hídrico, bem como servir de 

parâmetros para a seleção de cultivares. Pelah et ai. (1995) identificaram uma proteína de 

66 kDa (BspA), estável a ebulição, associada a resposta ao estresse hídrico em Populus 

tremula, anteriormente, Singh et ai. (1989) identificaram em tabaco uma proteína de 24 

kDa, denominada osmotina, também associada ao estresse hídrico. 

O acúmulo de ABA (ácido abcísico) é uma resposta associada à 

deficiência hídrica interferindo na expressão gênica, no funcionamento dos estômatos e 

promovendo a queda de folhas como forma de diminuir as perdas de água pela planta 

(Skriver e Mundy, 1990; Gibson etal., 1991). 

O aumento da produção de açúcares solúveis é outra caracteristica 

relacionada à deficiência hídrica como sugerem Jhonson et aI. (1996) e Pelah et aI. 

(1997). 

Arora & Saradhi (1995) apontam que a acumulação de prolina aumenta a 

resistência de plantas a vários estresses, e resulta em uma maior fixação de carbono. Esta 

sintese de prolina pode estar relacionada a reações de fotoindução e/ou fotoinativação de 

enzimas associadas ao catabolismo da prolina. 

O objetivo deste trabalho com Eucalyptus camaldulensis foi o de obter 

dados sobre possíveis alterações nas vias metabólicas associadas pela literatura à 
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deficiência hídrica, possibilitando um maior conhecimento sobre as formas de resistência 

desta espécie, sugerindo parâmetros para seleção de árvores. 

MA TERIAL E MÉTODOS 

Sementes de Eucalyptus camaldulensis da região australiana de Gilbert 

River, foram esterilizadas em solução 2% de NaOCI comercial por 20 minutos, e 

inoculadas em meio de cultura MS (Murashige e Skoog, 1962) para obtenção de 

"seedlings" axênicas. 

Plântulas com aproximadamente 1 cm de altura foram submetidas a 

deficiência hidrica in vitro em meio de cultura MS com diferentes potenciais osmóticos (-

0.5 como testemunha, -0.75, -1.5 e -3.0 MPa) induzidos por adição de diferentes 

concentrações de sorbitol (Souza e Gonçalves, não publicado). Após 20 dias de cultura, 

as plantas foram submetidas às avaliações bioquímicas. 

Avaliação de proteínas totais 

Para a extração de proteínas, 300 mg de material foi macerado numa 

solução de extração na proporção 1: 10 contendo 4 mL de TRIS-HCI pH 6-8, 1.6 mL de 

2-mercaptoetanol, 6.4 mL de SDS 10%, 3.2 mL de DMSO 2%, 3.5 g de PVPP, 0.35 g 

de PMSF, 6.4 mL de glicerina, 10.4 mL de água deionizada. A mistura permaneceu em 

repouso por 1 h a temperatura ambiente, a seguir sendo mantida em ponto de ebulição 

por 3 minutos. A mistura foi centrifugada a 10,000 rpm, o sobrenadante foi recolhido 

para a quatificação de proteinas de acordo com Bradford (1976) e eletroforese. 

O extrato de proteínas foi separado em um gel de poliacrilamida (PAGE) 

com 20% de SDS durante 3 horas a 35 mA. Foi utilizado 50 Ilg de proteina por faixa de 

corrida. 
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Extração e análise de açúcares solúveis 

Açúcares solúveis foram extraídos de quatro plantas por tratamento em 

solução de 80% de etano!. O extrato foi filtrado em Milipore de 20 Jim. Depois da 

evaporação os açúcares foram dissolvidos em água deionizada para posterior separação 

no sistema analítico HPLC de acordo com Pelah et aI. (1997). 

Avaliação de prolina 

Para a extração de prolina, 500 mg de material por tratamento foi 

macerado em solução 3% de ácido sulfossalicílico e filtrado em Whatman. A 

determinação foi realizada de acordo com o métode de Bates (1973). Dois mL do filtrado 

foi adicionado a 2 mL de niidrina-ácida e 2 mL de ácido acético glacial permanecendo 

por 1 hora a 100°C, a reação foi parada em banho de gelo. Foi acrescentado 4 mL de 

toluol com vigorosa agitação, sendo recolhido o sobrenadante para leitura de absorbância 

a 520 nm. 

RESULTADOS 

Análise de Proteínas Totais 

Detectou-se a variação da expressão de duas bandas proteícas em resposta 

ao estresse induzido in vitro corroborando os dados obtidos com gemas por Souza et aI. 

(1997, não publicado). As proteínas de 45 e 36 kDa apresentaram uma maior expressão 

nos potenciais osmóticos de -0.75 MPa e, principalmente em -3.0 MPa. Entretanto, 

encontram-se traços nos demais potenciais osmóticos (Figura 1). 
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Figura 1: Análise de SDS P AGE de E. camaldulensis sob estresse hídrico 
após 20 dias de cultivo in vitro, mostrando avariação das bandas de 45 e 36 kDa. 

* legenda: 

A vali ação de Prolina 

45kD~~AFl19 
36kDa UUUU 

3.0 1.5 0.75 0.5 

intensidade baixa 
intensidade média 

- intensidade alta 

Detectou-se um grande acúmulo de prolina em função do aumento da 

deficiência hídrica, principalmete a partir do potencial osmótico de -1.5 MPa, chegando a 

quintuplicar à -3.0 MPa (Figura 2). 



Figura 2 : Acúmulo de prolina em E. camaldulellsis sob estresse hídrico após 20 dias de 

cultivo in vitro. 
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Avaliação de açúcares solúveis 

Os dados obtidos apontaram um constante acúmulo de frutose em relação 

a diminuição do potencial osmótico. Em relação a glicose, obteve-se um pequeno 

acúmulo entre -0.5 e -0.75 MPa, entretanto, a partir de -1.5 MPa não encontra-se mais 

traços deste açúcar. A partir de -1.5 MPa inicia-se um acúmulo de sacarose (Figura 3). 
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Figura 3 : Acúmulo de açúcares solúveis em E. camaldulensis sob estresse 

hídrico após 20 dias de cultivo in vitro. 

açúcares (mg/g) 

500 

400 

300 

200 

100 

o~------------------------------------~ 
-0,5 -0,75 -1,5 -3 

potencial osmótico (-MPa) 

DISCUSSÃO 
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.sacarose 

Os resultados obtidos apontaram uma estreita relação entre a deficiência 

hídrica e desvios no metabolismo do E. camaldulensis, notoriamente em relação ao 

aumento de síntese de fiutose, prolina e da variação da expressão de duas proteínas de 45 

e 36 kDa, respectivamente. 

Segundo Stewart (1978), a estimulação da síntese de prolina a partir do 

glutamato sugere a presença de altos níveis de carboidratos como precurssores 

necessários como fontes de C e H. O suprimento e metabolismo de carboidratos 

disponíveis é essencial para a acúmulo de prolina, que tende a ser mais prolongado em 

folhas com alto conteúdo de açúcar e amido. A oxidação de açúcares fornece a

cetoglutarato e NAD(P)H para a síntese de prolina. O acúmulo de prolina também pode 

estar associado a diminuição da degradação da própria prolina. Suspeita-se que o N 

venha de outro amino ácido (via transaminação do 
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ácido glutâmico) que acumula como resultado da redução de síntese protéica e/ou 

proteólise 

(Stewart ef ai., 1966). Em cevada, há conversão de omitina e argmma em prolina 

induzida por estresse hídrico, entretanto, apenas 1 % do acúmulo de prolina deve-se a 

arginina. Assim, sugere-se que o acúmulo de prolina é devido a nova síntese a partir do 

ácido glutâmico, e não por resíduos de amino ácidos provenientes da degradação de 

proteínas (Boggess e Stewart, 1976 e Stewart , 1978), entretanto, em feijão a omitina e 

arginina são precursores da prolina em adição ao glutamato (Stewart, 1978). 

Outra possibilidade é que a concentração de compostos de N solúvel 

possam regular os níveis de prolina. Além disso, a seca, direta ou indiretamente, afeta a 

quantidade ou atividade de enzimas envolvidas na síntese e degradação da prolina. De 

qualquer forma, o acúmulo de prolina é um efeito secundário em resposta ao estresse 

hídrico (Stewart ef ai., 1966). 

O rápido e grande acúmulo de prolina em cevada e tabaco durante o 

estresse hídrico indica que uma retro-iníbição da síntese de prolina sob estas 

circunstâncias é improvável (Boggess et ai., 1976). Sob estresse hídrico a oxidação da 

prolina é reduzida a taxas desprezíveis, este resultado é consistente com a idéia de que o 

acúmulo de prolina é resultado da inativação de seus mecanismos de controle normais, 

sendo a iníbição de sua oxidação necessária para a manutenção de altos níveis de prolina 

(Stewart et aI., 1977). 

Os resultados deste trabalho indicam que, uma vez que não se constatou 

redução da síntese de proteínas totais, o acúmulo de prolina em E. camaldulensis pode 

estar associado basicamente a oxidação da fiutose 6-P como precurssora da via do 

glutamato para a síntese de prolina. 

Embora ocorra acúmulo de poliaminas sob estresse hídrico, sua 

importância como soluto osmótico é mínima em comparação a prolina e betaína (cevada) 

(Rhodes, 1987). A putrescina parece ser o caso mais comum de acúmulo de poliaminas, 

servindo como estoque de N, além disso, a pirrolina, que é precurssora da prolina, é um 
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produto da degradação da putrescina (Tiburcio et a!., 1990). É possível que uma das 

proteínas sintetizadas induzidas pelo estresse seja a arginina descarboxilase, que esta 

envolvida com o acúmulo de putrescina (Rhodes, 1987). 

Os solutos acumulados em plantas sob estresse hídrico parecem interagir e 

promover estabilidade às membranas plasmáticas e de organelas (Rhodes, 1987). A 

prolina pode ser considerada como uma boa forma de estoque de N, sendo um composto 

chave para seu metabolismo na conversão para ácido glutâmico, além de ser uma fonte 

viável de energia (Stewart et ai., 1966). 

Em função dos resultados apresentados neste trabalho e das informações 

coletadas na literatura, propomos a seguinte via metabólica, com suas alternativas, para o 

acúmulo de prolina sob estresse hídrico representada pela Figura 5. 
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Figura 5: Os passos de 1-6 representam a via glicolítica; passos 7-8 

representam a síntese do a-cetoglutarato através do Ciclo do Ácido Cítrico; passo 9 é a 

síntese do glutamato; passos 10-12 representam a biosíntese dos arnino ácidos da "família 

do glutamato", em 12 ocorre uma redução da pirrolina-5-carboxilato formando NAD(P)+ 

originando prolina (os passos de 1-12 em negrito, retirados de Voet e Voet, 1990, 

representam a principal via de acúmulo de prolina proposta neste trabalho para o E. 

camaldulensis. Os passos de al-a8 representam a simplificação da via alternativa 

proposta para o acúmulo de prolina segundo dados extraídos de Thompson, 1980; 

Tiburcio et aI., 1990; Rhodes, 1987; Stewart e Larher, 1980. (PEP = fosfoenolpiruvato, 

PGI = fosfoglicose isomerase, GSA = sernialdeido glutâmico, ORN = ornitina, ARG = 

arginina, ClT = citrulina) 
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Resumo: O presente trabalho objetivou estabelecer uma nova linha de estudo sobre 

desenvolvimento de plantas através da interpretação de seus estados entrópicos. Estes no 

Eucalyptus camaldulensis. cultivado in vitro em diferentes condições de deficiência hídrica, 

foram avaliados através de sua produção de matéria seca utilizando-se as funções de entropia de 

Clausius e Shannon. O material submetido à deficiência hídrica obedeceu ao segundo princípio da 

termodinâmica, comportando-se como uma estrututa dissipativa. A medida que houve um 

aumento na produção de entropia houve uma menor diferenciação dos tecidos foliares, ou seja, 

uma redução do nível de organização da planta. 

Palavras-chave: entropia, informação, organização, Euca/yptus camaldulensis, cultura de 

tecidos, estresse hídrico. 

Abstract: (Entropy, information, and water stress in Eucalyptus camaldulensis in vitro) This 

work purposed develop a new approach about the plant development through interpretation of 

yours entropic states. The Eucalyptus camaldulensis entropic states, in vitro cultivated under 

water deficit, were evaluated through dry matter production utilizing the Clausius and Shannon 

functions. The material under water deficit followed to second iaw of thermodynamics like a 

dissipative structure. Whereas the entropic production increased the leaves tissues diffrentiation 

decreased, this is, the piant organization reduction. 

Keywords: entropy, information, organization, Eucalyptus camaldulensis, water stress, tissue 

culture. 

*Trabalho enviado para a Revista Brasileira de Biologia. 
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Introdução 

Este trabalho teve por objetivo principal introduzir os conceitos e idéias 

sobre entropia, informação, ordem e desordem ao estudo das influências de perturbações 

ambientais no controle homeostático de plantas, neste caso, referimo-nos ao estresse 

hídrico gerado por deficiência hídrica. 

O termo entropia foi primeiramente usado por Clausius em 1865 para 

designar uma quantidade de calor não transformável em trabalho. O segundo princípio da 

termodinâmica nos diz que um sistema fisico isolado evolui inevitavelmente para um 

estado de entropia máxima, que é atingido quando o sistema entra em equilíbrio 

termodinâmico (Atlan. 1992). 

Ainda não há uma formalização única para entropia. De uma forma geral e 

intuitiva, a entropia refere-se ao nível de aleatoriedade de um sistema (Gatlin, 1972). 

Podemos considerar aqui, para fins de uma maior precisão de termos, três tipos 

relacionados entre si de entropia. A primeira, inaugurada por Clausius, diz respeito à 

termodinâmica macroscópica, estabelecida através do estudo de máquinas térmicas, cuja 

formulação matemática é dada por 

~S=J dQff [1] 

onde Q é a quantidade de calor do sistema e T é a fonte de temperatura. A variação da 

produção de entropia é dada por 

[2] 

A termodinâmica microscópica foi definida estatisticamente por 

Boltzmann em 1872. Transformar calor em trabalho implica que se ordene o movimento 

desordenado das moléculas num movimento orientado, de forma que, em média, as 
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moléculas se desloquem numa mesma direção. Uma certa parcela de desordem molecular 

continuará a existir e se traduzirá em calor não utilizável de acordo com o segundo 

princípio da termodinâmica (Sears, 1958; Morowitz, 1978; Atlan, 1992). 

Boltzmann mostrou a igualdade entre essa quantidade de calor não 

utilizável e uma medida do estado de desordem molecular baseada no estudo das 

probabilidades de encontrar todas as moléculas de uma amostra em seus diferentes 

estados possíveis. A formulação matemática que relaciona a mecânica estatística com a 

termodinâmica clássica é a expressão 

s = - k L Pi In Pi [3] 

onde -k é uma constante universal de proporcionalidade e Pi é a probabilidade individal 

de cada microestado. Para maior detalhamento ver Morowitz (1978) e Gatlin (1972). 

Desta forma, em termodinâmica, desordem corresponde à uma 

distribuição totalmente aleatória de objetos que são dispostos de maneira estatisticamente 

homogênea; este estado corresponde ao de máxima entropia. Por outro lado, ordem 

implica numa heterogeneidade na distribuição de objetos, correspondendo à uma maior 

diversidade e menor redundância (Atlan, 1992). 

A terceira forma de considerar entropia, a entropia informacional, 

desenvolveu-se a partir da teoria de informação de Shannon em 1948. O teorema H de 

Shannon corresponde à uma expressão matemática muito semelhante a da mecânica 

estatística 

[4] 

a base k do logaritmo geralmente é binária, medindo a informação em bits. Entretanto 

também é utilizada a base e, medindo informação em unidades naturais ou nats. A 

entropia informacional mede a quantidade de incerteza na distribuição antes da 

amostragem e a quantidade de informação obtida pela amostragem (Roman, 1992). 
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Embora as duas formulações [3] e [4] sejam semelhantes, deveremos ter 

cuidado com a interpretação dos seus resultados, de um ponto de vista biológico. Em 

relação a [3], o aumento dos valores da entropia resultante indica uma diminuição da 

organização do sistema devido a maior proximidade do equilíbrio. Entretanto, em [4] o 

aumento dos valores da entropia, medido pela amostragem, significa maior quantidade de 

informação no sistema, ou seja, maior diversidade, maior organização. 

Para que um sistema vivo possa se organizar ao longo de sua vida e 

manter-se assim, é necessário que se liberte da entropia por ele produzida através de seu 

metabolismo, assim um organismo vivo mantem-se por dissipação da entropia interna, 

aumentando a entropia do universo de acordo com o segundo princípio da 

termodinâmica. Desta forma, como considera Schrôdinger (1943), "a vida alimenta-se de 

entropia negativa". 

É importante destacar que trabalhamos aqui com sistemas abertos (com 

trocas de matéria e energia com o meio) nos seus estados finais de equilíbrio estacionário, 

uma vez que tratamos de experimentos biológicos de forma destrutiva. Caso contrário, 

estaríamos tratando de sistemas em não-equilíbrio dinâmico, que é o caso dos sistemas 

orgânicos em vida, cujos tratamentos teóricos são infinitamente mais complexos (ver 

Nicolis e Prigogine, 1977). 

A idéa de entropia informacional vem sendo empregada em biologia, 

considerando desde aspectos moleculares até evolutivos (Gatlin, 1972; Brooks e Wiley, 

1988 e León, 1990). 

De uma forma geral, entropia vem sendo empregada em estudos que 

visam compreender as formas de organização da matéria viva, haja visto os trabalhos de 

Roussel, 1974; Danchin, 1978; Briedis e Seagraves, 1984; Aoki, 1987 e Pearson et ai., 

1991. 
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Material e Métodos 

A parte experimental deste trabalho consistiu da utilização das técnicas de 

cultivo in vitro objetivando o melhor isolamento da variável de perturbação do sistema: a 

deficiência hídrica. 

Para a montagem do experimento, foram empregadas grupos de gemas 

com cerca de 36 mg de matéria seca por grupo, provenientes de cultura in vitro de 5 

progênies de Euca/yptus camaldulensis. 

As condições constantes do experimento foram: melO de cultura MS 

(Murashige e Skoog, 1962) com 30% de sacarose e 5% de ágar, 2.000 lux de iluminância 

média, fotoperiodo de 16 horas e temperatura constante de 25 ±2°C. 

A deficiência hídrica foi induzida pela adição de diferentes concentrações 

de sorbitol (100, 400 e 1000 ruM) ao meio MS, gerendo potenciais osmóticos em torno 

de -0.75, -1.5 e -3.0 MPa. O meio básico tem o potencial em tomo de -0.5 MPa. Os 

potenciais osmóticos foram determinados de acordo com o método de Volume Constante 

(Salisbury e Ross, 1992). 

Os grupos de gemas iniciais foram inoculados em tubos de ensaio com 10 

mL de meio de cultura/tubo, dispostos lada-a-Iado em um suporte para tubos, formando 

um conjunto com área superficial de exposição à luz de 3168 cm2
. 

O material permaneceu nestas condições durante 20 dias, quando foram 

medidas suas quantidades de matéria seca por tratamento/progênie. 

- Cálculo da variação da produção de entropia 

A produção de entropia foi calculada de acordo com as equações [1] e [2] 

apresentadas na introdução. A quantidade de calor Q das amostras foi estimada 

considerando-se o poder calorífico médio C da espécie em questão como sendo 4500 

kcallkg de matéria seca, de acordo com a expressão 
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Q = eM, onde M é quantidade de matéria seca média 

de cada progênie/tratamento. 

Uma vez que a a temperatura do experimento é constante, a equação [1] 

fica sendo 

~s = fdQ / T = 1 / T fdQ = Q / T 

o valor da entropia inicial para todos os tratamentos é Si= 0.5 calloK, uma 

vez que todos os tratamentos partiram de grupos de gemas com cerca de 36 mg de 

matéria seca. 

- Cálculo da entropia informacional 

A entropia informacional foi calculada de acordo com a equação de 

Shannon [4]. Como rnicroestados foram considerados 3 tipos celulares que compõe os 

diferentes tecidos diferenciados presentes numa folha, a saber, células epidérmicas, 

células do parênquima paliçádico e células do parênquima lacunoso. Para tanto, foram 

realizadas observações anatômicas de secções transversais de limbo foliar através da 

técnica de inclusão em historesina e microscopia óptica. A probalidade Pi de cada tipo 

celular é 1/3. 

- Cálculo da eficiência termodinâmica 

Este cálculo visa criar urna medida do afastamento do equilíbrio 

termodinâmico em função da dissipação de energia, ou da eficiência fotossintética, dada 

pela expressão 

11 - Q / Qt , onde Qt é a quantidade total de 

energia fornecida ao sistema. 
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Qt é calculada pela expressão, 

Qt = fp tE, onde fp é o fotoperiodo, t é o tempo total de exposição à 

luz e E é a quantidade de energia luminosa em cal/mino 

Para a determinação de E considerou-se que 100000 lux == 1,5 callcm2 

mino e a área de recebimento de luz de cada suporte de tubos = 3168 cm2
. 

Resultados e Discussão 

Os valores médios da variação da produção de entropia em cada potencial 

osmótico testado apresentaram um aumento entre -0.5 e -1.5 MPa, vindo a declinar entre 

-1.5 e -3.0 MPa, embora houvesse um aumento constante em duas progênies (Tabela 1). 

A entropia informacional H, calculada em nats, reduziu-se constantemente 

em função do aumento da deficiência hídrica. Os valores de H nos potencias osmóticos -

0.5, -0.75, -1.5 e -3.0 MPa foram, respectivamente, 1.01, 0.92, 0.73 e 0.44 nats. As 

folhas no potencial osmótico de -0.5 MPa apresentaram sempre os três tipos celulares 

(Figura 1), no potencial de -0.75 MPa apresentaram em média 2.5 tipos celulares(Figura 

2), no potencial de -1.5 MPa todas apesentaram 2 tipos celulares (Figura 3) e no 

potencial de -3. O MPa apresentaram em média apenas 1.2 tipos celulares (Figura 4). 

Os resultados mostraram que a eficiência termodinâmica, em média, 

aumentou em todas as progênies em função do aumento da deficiência hídrica até o 

potencial osmótico de -1.5 MPa, reduzindo-se em -3.0 MPa (Tabela 2). 
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Tabela l. Variação da produção de entropia em cada progênie de E. 

camaldulensis em função do aumento da deficiência hídrica - i1S (cal/oK) 

-MPa Pl P2 P3 P4 P5 médias 

0.5 1.50 1.57 1.70 1.92 1.66 1.67±O.16 

0.75 1. 76 1.96 1.87 2.11 1.70 1.88±0.16 

1.5 2.78 2.67 2.47 3.27 2.11 2.66±0.42 

3.0 1.55 1.55 2.41 2.88 2.52 2.18±0.60 

Tabela 2: Eficiência termodinâmica das progênies de E. camaldulensis em 

função do aumento da deficiência hídrica - 1')% 

-MPa Pl P2 P3 P4 P5 médias 

0.5 0.53 0.54 0.57 0.63 0.56 0.57± .039 

0.75 0.60 0.64 0.62 0.68 0.57 0.62± .041 

1.5 0.85 0.83 0.77 0.98 0.68 0.82± .110 

3.0 0.53 0.90 0.76 0.88 0.79 0.77± .147 
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Figuras 1, 2, 3 e 4: Secções transversais de limbo foliar de E. 

camaldulellsis sob deficiência hídrica in vitro (1 . -0 .5 MPa, 2 . -0 .75 MPa, 3 . -1 .5 MPa e 

4 . -3.0 MPa) = 157,8 ~lm 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4 

*( EP = células da epiderme; PP = células do parênquima paliçádico; PL = células 

do parênquima lacunoso; M = mesofilo) Na figura 2 há uma maior homogeneidade entre 

os três tipos celulares que na figura 1; na figura 3 o parênquima paliçádico não se 

diferenciou e na figura 4 todas as células apresentam forma semelhante. 
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Os resultados apresentados encontram-se em acordo com a teoria, visto 

que praticamente ocorreu uma relação inversa entre S e H, apontando para um estado de 

maior desordem do sistema em função do aumento da deficiência hídrica. 

A eficiência termodinâmica, variando de 0.53 a 0.90 %, indica o quão 

afastado do equilíbrio termodinâmico o material necessita estar em vida para manter sua 

organização. Este dado indica que, para fins de produtividade, existe uma eficiência 

minima e máxima que deve ser respeitada de maneira a possibilitar a própria 

sobrevivência da planta. 

A medida em que se aumenta o desvio do equilíbrio termodinâmico, o 

sistema pode atravessar múltiplas zonas de instabilidade nas quais seu comportamento se 

modificará de maneira qualitativa. Ele poderá, sobre tudo, atingir um regime caótico onde 

várias possibilidades de organização se tomam possíveis (Prigogine e Stengers, 1992). 

Isto é, pequenas instabilidades e flutuações levam a bifurcações irreversíveis e a um 

aumento de complexidade do possível comportamento seguinte (Mainzer, 1994). 

Segundo Aoki (1987) a produção de entropia em folhas de plantas oscila 

durante o período de um dia, paralelamente a energia da luz solar por elas absorvidas. 

Deste modo, o presente trabalho procurou corroborar as idéias de que os 

orgarusmos vivos, no caso específico o E. camaldulensis, mantêm sua estrutura por 

dissipação de entropia permanecendo distantes do equilíbrio termodinâmico. A medida 

que a dissipação toma-se ineficiente o organismo perece. 

Além do mais, a nova teoria da complexidade, baseada em sistemas 

dinâmicos, nos diz que a descrição para sistemas abertos em vida só é adequadamente 

traduzida por análises não-lineares presentes na emergente teoria do caos. Tais sistemas 

são dotados de propriedades auto-organizadoras, ou seja, sistemas dissipativos que se 

organizam a partir de instabilidades nas trocas de energia e massa com o meio. Em forma 

breve, a auto-organização é resultado da condição de que a energia bombeada no sistema 

por uma fonte externa, em lugar de ser totalmente usada para gerar agitação térmica, é 
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parcialmente redirecionada para a produção de ordem ( Luzzi e Vasconcelos, 1996; 

Capra, 1997). 

Conclusões 

- O E. camaldulensis, submetido à deficiência hídrica, aumenta sua 

produção de entropia interna até um limite de eficiência (-1.5 :MPa); 

- O E. camaldulensis, como todo o ser vivo, se comporta como uma 

estrutura dissipativa, mantendo sua organização por bombeamento de energia; 

- A eficiência termodinâmica ideal para o material analisado encontra-se 

entre 0.57 e 0.62 %; 

- A entropia informacional é um bom indicador para medir o nível de 

diferenciação dos tecidos da folha; 

- A medida em que a produção de entropia aumenta há uma menor 

diferenciação celular; 

- Diferentes formas de quantificar entropia são importantes para 

caracterizar o sistema do ponto de vista termodinâmico e holístico. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

1) O ponto crítico de potencial osmótico para esta espécie cultivada in 

vitro encontra-se próximo de - 1.5 MPa. 

2) O E. camaldulensis possui uma série de mecanismos de resposta a 

deficiência hídrica indo desde alterações conformacionais até desvios do metabolismo: 

a) redução e/ou parada do crescimento em altura; 

b) aumento da produção de matéria seca até um ponto crítico; 

c) menor diferenciação dos tecidos; 

d) espessamento e adensamento dos vasos condutores; 

e) colapso celular; 

f) acúmulo de reservas de carbono na forma de açúcares solúveis; 

g) acúmulo de reservas de nitrogênio na forma de prolina; 

h) aumento da síntese de proteínas totais; 

i) síntese diferencial de proteínas. 

3) O E. camaldulensis, como todo o ser vivo, se comporta como uma estrutura 

dissipativa, mantendo sua organização por bombeamento de energia. 

4) A eficiência termodinâmica ideal para o material analisado encontra-se entre 

0.57 e 0.62 %. 

5) A entropia informacional é um bom indicador para medir o nivel de 

diferenciação dos tecidos da folha. 

6) A medida em que a produção de entropia aumenta há uma menor diferenciação 

celular. 

7) Diferentes formas de quantificar entropia são importantes para caracterizar o 

sistema do ponto de vista termodinâmico e sistêmico. 
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