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RESUMO 

A Xy/ella fastidiosa é uma bactéria limitada ao xilema responsável por doenças 

em várias espécies de plantas. Essas doenças são caracterizadas por sintomas de 

estresse hídrico e, nas folhas, escaldadura e necrose marginal ou clorose variegada, 

que é um sintoma típico em citros. Para quantificar os efeitos da infecção por 

X. fastidiosa em laranjeiras, o fluxo de seiva foi medido em plantas de 2,5 anos de 

idade pelo método do balanço de calor (MBC) de Sakuratani, durante 9 dias. A área 

foliar das plantas foi determinada para calcular o fluxo de seiva por unidade de área, 

que foi considerado como sendo equivalente à transpiração. Os dados assim obtidos 

foram confrontados com medições feitas com o porômetro durante 3 dias. Foi 

observada uma redução na transpiração, das plantas infectadas em relação às sadias, 

de 38 %, pelo MBC, e de 21 a 37%, nas medições feitas com o porômetro. A 

resistência foliar à difusão de vapor foi de 35 a 97 % maior nas plantas infectadas do 

que nas plantas sadias. A redução na transpiração e o aumento na resistência difusiva 

foram registrados para as plantas infectadas, tanto em folhas com sintomas visíveis de 

doença, como em folhas aparentemente sadias. Não foi possível confirmar que a 

causa primária do estresse hídrico, associado à doença, é o entupimento dos vasos do 

xilema, porque a diminuição na transpiração pode ter sido decorrente do fechamento 
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dos estômatos possivelmente ocasionado por alguma substância produzida pela 

bactéria ou pela planta infectada. 



SAP FLOW IN ORANGE TREES (Citrus sinensis L. Osb., 
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SUMMARY 

Xy/ella fastidiosa is a xylem-Iimited bacterium responsible for diseases in 

several plant species. These diseases are characterized by water stress symptoms 

and leaf marginal scald and scorch, and variegated chlorosis, which is a typical 

symptom in citrus. In order to quantify the eftects of X. fastidiosa infection in orange 

trees, sap f10w was measured in 2,5 years-old plants using Sakuratani's heat balance 

technique (HBD during 9 days. The trees' leaf area was measured to determine sap 

flow per leaf unit area, which was considered to be equivalent to transpiration per unit 

area. The transpiration data obtained employing HBT were compared with three-day 

porometer transpiration data. Transpiration rate, measured using HBT, was found to be 

38 % lower in aftected plants than in unaftected ones, and 21 to 37 % lower, when 

measured using the porometer. Foliar resistance to vapor diftusion was 35 to 97 % 

higher in aftected plants than in unaftected ones. Reduction in transpiration rate and 

increase in diftusion resistance was recorded for aftected plants in leaves with visual 

symptoms as well as in apparently healthy ones. It was not possible to confirm xylem 

vessels plugging as the primary cause for the water stress, associated to the disease, 

. beca use the decrease in transpiration could have been due to stomata c10sure possibly 

brought about by some substance produced by the bacteria or by the aftected plant. 



1 INTRODUÇÃO 

A Xy/ella fastidiosa Wells é uma bactéria limitada ao xilema que causa doenças 

em várias plantas. De alguma forma, a X. fastidiosa ocasiona sintomas de estresse 

hídrico na planta, tais como murcha das folhas, diminuição no crescimento da planta e 

redução no tamanho dos frutos. Em alguns hospedeiros, a infecção com a bactéria 

pode causar ainda escaldadura e necrose marginais e clorose variegada nas folhas. 

Existem três teorias principais para explicar esses sintomas. A primeira afirma 

que a bactéria produz alguma(s) toxina(s) que causa(m) tanto os sintomas foliares, 

como os sintomas de estresse hídrico, agindo no mecanismo de abertura e fechamento 

dos estômatos ou em outros mecanismos bioquímicos. Outra teoria é a de que a 

bactéria provoca um desbalanço hormonal que, por si só, é suficiente para explicar 

todos os sintomas da doença. A terceira teoria explica melhor o sintoma de estresse 

hídrico, pois baseia suas explicações no aumento da resistência à passagem da seiva 

nos vasos de xilema provocado pela presença de uma massa bacteriana associada a 

gomas e tiloses, obstruindo o lúmen. Levando-se em consideração a distribuição das 

obstruções, essa teoria explica, até certo ponto, também os sintomas foliares, já que 

em plantas com sintomas foliares, as bactérias são encontradas no pecíolo e nas 

nervuras, ao passo que em plantas sem sintomas foliares, as bactérias estão, nas 

raízes, tronco ou ramos principais. 

É possível que o desenvolvimento dos sintomas da doença seja uma 

associação dos mecanismos propostos por cada teoria, mas a última teoria parece ser 

a mais provável como causa primária de todos os sintomas das doenças causadas por 

X. fastidiosa. 

Todas as medições de condutividade hidráulica, absorção e fluxo de seiva 

realizadas até o momento foram feitas por métodos destrutivos. Por isso tendem a não 
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considerar o sistema todo, desprezando os fatores secundários que interagem com o 

fluxo de seiva em plantas infectadas. Além disso, não há na literatura dados de fluxo 

de seiva em laranjeiras infectadas com X. fastidiosa. 

No presente trabalho são apresentadas medições do fluxo de seiva, pelo 

método do balanço de calor (MBC), e transpiração foliar, usando o porâmetro, em 

laranjeiras com clorose variegada dos citros, uma doença causada pela Xy/ella 

fastidiosa. Ambos os métodos são não-destrutivos e as medições são feitas enquanto 

os outros possíveis fatores responsáveis pelo desenvolvimento dos sintomas estão 

ativos. Espera-se confirmar a hipótese de que a causa primária dos sintomas da 

clorose variegada dos citros é a obstrução física dos vasos de xilema pela colonização 

da bactéria. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

A dorose variegada dos citros foi identificada no Brasil pela primeira vez em 

1987. Desde então, vem-se estudando o patógeno responsável, os insetos vetores e 

as alterações fisiológicas decorrentes da infecção. A doença foi relacionada ao mal de 

Pierce que ataca a videira e foi provado que era causada pelo mesmo patógeno 

(Chagas et aI., 1992), a bactéria limitada ao xilema Xy/el/a fastidiosa Wells. No ano 

seguinte, os postulados de Koch foram satisfeitos por Lee et aI. (1993), comprovando 

que realmente a X. fastidiosa era a causadora da clorose variegada dos citros. 

A doença se caracteriza pelo aparecimento de manchas amarelas no lado 

ventral das folhas e subseqüente formação de pequenas bolhas gomosas nos locais 

correspondentes no lado dorsal. Esse sintoma, no início lembra a deficiência de zinco, 

mas, com a evolução da doença, se diferencia pelas bolhas de goma. Os frutos são 

menores, em maior número e com o pericarpo endurecido. São persistentes e têm um 

amarelecimento precoce. No aspecto geral, a planta tem uma diminuição no vigor e, 

em conseqüência, da estatura. A menor estatura se deve ao encurtamento dos 

entrenós. As perdas não se dão somente pela diminuição na produção, mas também 

na qualidade dos frutos, que não são adequados nem à indústria, nem ao consumo in 

natura. 

Queiroz-Voltan & Paradela Filho (1999) fizeram uma análise morfológica mais 

detalhada das plantas de citros doentes e caracterizaram melhor os sintomas. 

Segundo esses autores, na região das bolhas de goma, há uma desestruturação do 

parênquima lacunoso, com divisões celulares anormais e espessamento das paredes 

celulares com lignina. Além da divisão celular desordenada, há um crescimento celular 

anormal, o que culmina com o fechamento dos espaços intercelulares do tecido e a 

formação das bolhas de goma na parte externa do lado dorsal da folha. Além disso, os 
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cloroplastos do parênquima paliçádico se desintegram, mostrando-se externamente 

como clorose. Além dessas alterações morfológicas, há alterações bioquímicas, como 

o aumento no teor de lignina e das enzimas (3-1,3-glucanase e quitinase, associadas à 

resposta de defesa de plantas à presença de patógenos (MARTINS et aI., 1999). 

No entanto, os sintomas acima só aparecem em fases bem avançadas da 

doença. O primeiro sintoma detectável assemelha-se a um estresse hídrico e/ou 

estresse nutricional, tendo a doença sido, no início, confundida com essas situações. 

Hopkins (1982) relacionou a infecção de citros com a bactéria do mal de Pierce ao 

aparecimento de uma doença do tipo murcha em mudas de citros em casa de 

vegetação. Os sintomas observados foram a murcha de brotações jovens, o 

enrolamento de folhas jovens e uma redução no tamanho das folhas e no crescimento 

geral da planta. As plantas doentes exibiam sintomas semelhantes aos de deficiência 

de cobre e desenvolviam-se de forma arbustiva. Alguns desses sintomas ocorrem 

também em plantas em estresse hídrico. 

Não há dúvida de que a infecção por X. fastidiosa provoca um estresse hídrico, 

não só em citros, mas também em videira, ameixeira, pessegueiro, cafeeiro e outras 

plantas. Em todos os casos, esse é o sintoma inicial. Com a evolução, a infecção 

causa sintomas diferenciados para cada cultura. Segundo Raju & Wells (1986), em 

videira e ameixeira, ocorre escaldadura ou necrose das margens. Em pessegueiro, por 

outro lado, não há sintomas visíveis nas folhas, mas a planta mostra-se severamente 

atrofiada e tem um hábito de crescimento compacto (Raju & Wells, 1986). 

O sintoma de déficit hídrico, a princípio, parece estar relacionado à obstrução 

dos vasos de xilema pelas bactérias que aí se desenvolvem e formam gomas e tiloses 

para fixar-se às paredes das células. Entretanto, dada a diversidade de sintomas nas 

diferentes culturas atacadas pela X. fastidiosa, alguns autores acreditam que as 

bactérias produzem uma ou mais toxinas diretamente responsáveis por alguns 

sintomas, como a escaldadura e necrose marginal das folhas e, indiretamente, até pelo 

estresse hídrico, através de um desbalanço hormonal e nutricional da planta. 

Esau (1948) estudou sintomas internos de algumas doenças hoje atribuídas à 

bactéria Xy/ella fastidiosa e verificou que elas tinham em comum a presença de gomas 
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obstruindo o lúmen do xilema. Outra doença, conhecida como declínio dos citros e de 

causa ainda desconhecida, também provoca a formação de gomas nos vasos de 

xilema (Childs1
, citado por Nemec, 1975), levando a planta a apresentar sintomas de 

estresse hídrico. 

Nemec et aI. (1975) observou que havia vasos obstruídos tanto em plantas 

sadias, quanto em plantas com sintomas de declínio dos citros. Todavia, a 

percentagem de vasos com obstruções era maior nas plantas doentes. Em um 

trabalho posterior, Nemec (1975) concluiu que somente as obstruções gomosas, as 

quais sugeriu serem formadas por pentosanas, é que realmente representavam 

obstrução ao fluxo, já que obstruções lipídicas eram encontradas também em plantas 

sadias. Esses autores constataram ainda uma interação entre a percentagem de 

vasos obstruídos e a absorção de água e corante pelo xilema de plantas doentes e 

plantas sadias. Isso mostra que deve haver um outro fator influenciando a 

condutividade do xilema além das obstruções. 

As obstruções presentes em plantas com declínio dos citros são encontradas 

em maior abundância em vasos mais velhos do que em tecidos novos, próximos ao 

câmbio (Cohen, 1980, Cohen et aI., 1983, Timmer et al., 1986), e em troncos mais 

grossos do que em ramos e raízes finas (Cohen et aI., 1983). Cohen et aI., 1983 ainda 

mediu a condutividade hidráulica de fragmentos de caule de plantas sadias e doentes e 

não encontrou diferença significativa nessa variável para ramos finos. Evert (1987) 

encontrou a mesma distribuição das obstruções em pessegueiro atacado por X. 

fastidiosa. Huang et aI. (1986) detectaram bactérias em elementos traqueários 

menores, mas sem a presença de pectina, goma ou tanino em videiras infectadas com 

Xy/ella fastidiosa. Está claro que essa distribuição é devida ao crescimento novo da 

planta e à lentidão do processo de infecção e produção de gomas. 

Não há acordo entre pesquisadores sobre se a percentagem de vasos 

obstruídos e a localização das obstruções é suficiente para causar o sintoma de 

estresse hídrico na parte aérea e/ou os outros sintomas observados em plantas 

CHILDS, J. F. L. Observations on citrus blight. Proceedings of the Florida State 
Horticultural Society, v.66, p.33-37, 1954. 
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infectadas com X. fastidiosa. Alguns pesquisadores perceberam que os síntomas 

foliares do mal de Pierce aparecem ainda quando a colonização do xilema pelas 

bactérias é pequena, sugerindo que deveria haver um outro mecanismo além do 

simples entupimento físico dos vasos para explicar isso (Hopkins, 1989). Os outros 

mecanismos possíveis colocadas na literatura são de que esses sintomas podem ser 

decorrentes de um desbalanço hormonal causado pelas bactérias ou conseqüência 

direta da ação de alguma fitotoxina produzida por elas. 

Lee et aI. (1982) tentou isolar a(s) fitotoxinas presumivelmente responsáveis 

pelos sintomas do mal de Pierce em videira. Para isso, preparou um extrato de X. 

fastidiosa multiplicada em meio de cultura. Demonstrou que o extrato era capaz de 

produzir sintomas característicos da doença em folhas de videira. Além disso, separou 

o extrato em duas frações. A fração 1, de peso molecular bem maior do que a fração 

2, produziu apenas o sintoma de murcha. A fração 2 produziu o sintoma de 

escaldadura. Mais tarde, demonstrou-se que o meio de cultura utilizado por 

Lee et aI. (1982) já continha substâncias capazes de provocar os sintomas 

semelhantes aos do mal de Pierce, mesmo na ausência total da bactéria 

(Goodwin et aI., 1988). Assim, ainda não há uma conclusão definitiva sobre a 

importância de supostas fitotoxinas no desenvolvimento de sintomas de doenças 

causadas por X. fastidiosa. 

A possibilidade de que a causa primária do desenvolvimento dos sintomas do 

mal de Pierce em videira seja um desbalanço hormonal foi analisada por 

Hopkins (1985). Em cultivares mais resistentes, a aplicação de cinetina ou de ácido 

giberélico paralisou o desenvolvimento de sintomas. Em plantas infectadas, mas ainda 

sem sintomas, nas quais esses reguladores vegetais foram aplicados, não foi possível 

a detecção de bactérias no pecíolo foliar. A aplicação de ácido abscísico ou de etefon 

em altas doses levou cultivares altamente resistentes a manifestar sintomas da 

doença, quando infectados. Por outro lado, nenhum dos reguladores vegetais 

utilizados teve efeito sobre as bactérias in vitro. Hopkins ainda especula que a doença 

não se desenvolve em plantas jovens porque, nessas plantas, há uma maior 

concentração de ácido indolacético e cinetina. Provavelmente, esses hormônios 
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favorecem algum mecanismo de defesa da planta que inibe o desenvolvimento das 

colônias de bactérias. 

Queiroz-Voltan et aI. (1998) sugeriram que a presença da X. fastidiosa no 

xilema de cafeeiro, de alguma forma diminui o teor de zinco na planta, ocasionando 

menor síntese de ácido indolacético e causando os sintomas típicos da doença. Em 

citros, Queiroz-Voltan & Paradela Filho (1999) encontraram um acúmulo de cristais de 

hesperidina no pecíolo e ramos com sintomas visuais de CVC, o que segundo os 

autores, pode significar um bloqueio na via metabólica responsável pela produção de 

triptofano, precursor do ácido indolacético. 

French & Stassi (1978) afirmam que a aplicação de ácido giberélico reverte os 

sintomas de "phony peach" em pessegueiro, sem, no entanto, afetar a população 

bacteriana. Evert (1987) não concorda com a possibilidade de a deficiência de ácido 

giberélico estar relacionada aos sintomas de "phony peach" em pessegueiro. Isto 

porque a doença provoca a diminuição do tamanho dos frutos e a aplicação de 

giberilina não tem efeito reverso. 

Diamond & Edgington (1960) estudaram plantas de tomate com murcha de 

Fusarium e mostraram que uma redução de 50% do raio efetivo de um grande feixe 

vascular pode ser compensada, dois nós acima na haste, por um aumento de pressão 

no xilema de apenas 3%. Nemec et aI. (1975) consideraram o número de vasos 

obstruídos nas raízes de plantas com declínio suficiente para provocar sintomas de 

estresse hídrico na parte aérea. Em medições de fluxo em fragmentos de caule de 

citros, Young & Garnsey (1977) observaram um fluxo 40% menor em plantas com 

sintomas moderados de declínio dos citros, quando comparado ao fluxo medido em 

plantas sadias. A condutividade hidráulica em plantas de pessegueiro infectadas com 

X. fastidiosa medida por Evert (1987) foi, em média, 72% do valor medido em plantas 

sadias. Esse autor atribuiu todos os sintomas da doença conhecida como "phony 

peach" ao bloqueio físico dos vasos de xilema pela massa bacteriana e pelas 

substâncias produzida pelas bactérias. Para Hopkins (1981), a percentagem de 

entupimento dos vasos por X. fastidiosa em videira é suficiente para causar o sintoma 

de estresse hídrico nas folhas de plantas doentes. Machado et aI. (1994) afirmam que 

no caso da clorose variegada dos citros, as relações hídricas são afetadas pelo 
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aumento da resistência ao transporte de água e que uma diminuição na taxa de 

absorção da água pelas raízes também pode estar relacionada. 

A localização na planta das obstruções ao fluxo tem relação com os sintomas 

apresentados por plantas afetadas. Em plantas com declínio dos citros, raramente 

aparecem sintomas foliares. Nessas plantas, as maiores porcentagens de vasos 

entupidos são encontradas nas raízes (Nemec et aI., 1975; Cohen et aI., 1983), no 

tronco e ramos mais grossos (Cohen, 1980, Cohen et ai., 1983). Em pessegueiro, a 

infecção de X. fastidiosa dá-se com maior rapidez na raiz, no tronco principal e nos 

ramos grossos (Esau, 1948). Também nessa planta não aparecem sintomas foliares 

com freqüência. Na escaldadura da amendoeira, mal de Pierce e clorose variegada 

dos citros, os sintomas foliares são típicos da infecção por X. fastidiosa. 

Micertich et aI. (1976) constatou a presença da bactéria em 10 a 15% dos vasos da 

nervura principal das folhas, mas não encontrou nenhuma bactéria nos tecidos 

radiculares de amendoeira com escaldadura. Hopkins (1981), em um estudo com 

videiras afetadas pelo mal de Pierce, encontrou uma percentagem de vasos entupidos 

por bactérias muito menor no caule do que nas folhas, e maior nas nervuras do que no 

pecíolo. Goodwin et aI. (1988) demonstraram ainda que a resistência à passagem do 

fluxo na junção nó-pecíolo era de 60 a 200 vezes maior em plantas com o mal de 

Pierce do que em plantas sadias. Em citros com CVC, a obstrução dos vasos diminui 

das folhas para o caule (Queiroz-Voltan & Paradela Filho, 1999). 

Embora haja fortes indicações de que a causa primária dos sintomas da CVC 

seja o bloqueio físico dos vasos de xilema pelas bactérias e as gomas e tiloses 

produzidas por elas ou em decorrência da sua presença, não há uma confirmação 

definitiva desse fato. A planta é um organismo complexo e muitos fatores devem ser 

levados em consideração concomitantemente. Para isso, é necessário, quando 

possível trabalhar com os fatores isolados em plantas vivas e inteiras. O presente 

trabalho objetiva encontrar algumas respostas no que se refere à obstrução do fluxo de 

seiva no xilema. As medições de fluxo em citros disponíveis na literatura foram feitas 

com fragmentos retirados da planta, imprimindo-se uma pressão semelhante à 

encontrada no xilema de plantas vivas a uma das extremidades do fragmento 

(Tyree & Zimmermann, 1971; Nemec et aI., 1975; Young & Gamsey, 1977; Cohen, 
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1980; Cohen et aI., 1983; Timmer et ai., 1986). Com a medição do fluxo de seiva e de 

outros parâmetros do status hídrico da planta por métodos não destrutivos, é possível 

obter dados que levam em consideração a presença dos outros possíveis fatores 

envolvidos já discutidos acima. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL VEGETAL UTILIZADO 

Oito mudas sadias de laranjeira (Citrus sinensis L. Osb.), cultivar "Pêra", com 

2,5 anos de idade, procedentes da Estação Experimental de Citricultura de 

Cordeirópolis, SP foram selecionadas para as medições de fluxo de seiva. Essas 

plantas tinham troncos com diâmetro aproximado de 20 a 25 mm à altura de, pelo 

menos, 15 cm do nível do solo. As mudas foram cultivadas em vasos plásticos com 

capacidade para 20 L, utilizando como substrato a seguinte mistura: 2 partes de terra 

peneirada, seca ao ar; 1 parte de areia grossa; 1 parte de uma mistura comercial à 

base de material orgânico (Plantamax). 

Efetuou-se um controle periódico de plantas daninhas, pragas e doenças. A 

reposição de nutrientes foi feita periodicamente via água de irrigação. Para a 

reposição de nutrientes, utilizou-se a solução de Hoagland. 

Doze meses antes do início das medições, 4 das 8 mudas selecionadas foram 

inoculadas com Xy/ella fastidiosa pelo método de Medina (1998). Esse método 

consiste em inocular a bactéria em plantas de limão-cravo, que é mais facilmente 

infectado pelo patógeno. Em seguida, enxerta-se por encostia um ramo infectado 

numa muda de laranjeira. 

As plantas foram então trazidas para Piracicaba e transferidas para tanques 

plásticos de 100 L de capacidade, contendo o mesmo substrato acima. Ao substrato, 

foi adicionado adubo NPK, conforme necessidade indicada pela análise de solo. 
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Os tanques com as plantas foram colocados numa casa de vegetação de 90 m2 

de área, constituída de telado antiafídico, situada no Posto Meteorológico do 

Departamento de Ciências Exatas da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

Universidade de São Paulo (USP), no município de Piracicaba, SP, cujas seguintes 

coordenadas geográficas são: 22042'30" de latitude Sul, 47°30'00"de longitude Oeste, a 

546 m de altitude média. 

A irrigação foi feita somente uma vez, no início do experimento, até a saturação 

do substrato. Não foram feitas irrigações adicionais até o fim do experimento. 

Entretanto, durante os dias de medição, houve a ocorrência de chuva, conforme 

mostram os dados meteorológicos obtidos no posto Meteorológico do Departamento de 

Ciências Exatas da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de 

São Paulo (Tabela 1). 

Tabela 1. Dados meteorológicos coletados durante o período do 
experimento 

Dia Radiação Insolação Precipitação Umidade VeI. máxima VeI. média. Temperatura Temperatura Temperatura Evaporação 
Juliano Global Relativa do vento do vento máxima mínima média 

Wm-2 hó' mmó' % kmh-' kmh-' °c °c °c mmó' 
32 259 8,4 ° 76 9,1 7 31,8 20,1 26,4 6,9 
33 253 7,4 ° 77 8,5 4,8 32,1 21 26,6 6,08 
34 263 7,9 ° 75 7,7 4,9 31,5 21,7 26,6 6,08 
35 269 8,2 0,2 74 6,2 4,9 32,9 21 27 6,17 
36 240 8 17,2 87 17 7,1 33,6 21,5 27,1 6,19 
37 197 4,4 11,6 80 19,6 9,1 30,6 20,5 25,6 5,8 
38 182 3,9 ° 83 5,7 6,4 31,1 20,7 25,9 4,7 
39 206 7,3 15,6 86 20,1 4,9 33,5 20,8 27,2 7,4 
40 86 1,2 5 98 5,5 1,6 25,1 21,4 23,3 5,33 

Fonte: Posto Meteorológico do Departamento de Ciências Exatas - ESALQ/USP 

3.2 MEDiÇÃO DO FLUXO DE SEIVA 

3.2.1 MÉTODO 

As taxas de fluxo de seiva foram determinadas pelo método de balanço de calor 

(Sakuratani, 1981), utilizando sensores do modelos SGB 19 e SGB 25, fabricados pela 

Dynamax Inc., Houston, TXlEUA. Os sensores são compostos por uma jaqueta 

térmica com uma resistência elétrica feita de um fio de constantan (tamanho AWG 24) 
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encapado com teflon, termopares de cobre-constantan e uma capa branca de isopreno 

que serve como isolante térmico. O método baseia-se no fornecimento de calor a um 

segmento de caule de volume conhecido. Todo o calor perdido por condução é 

medido pelos termopares. A diferença entre o total de energia fornecida pela 

resistência e o total da energia medida pelos termopares é a energia perdida por 

convecção da seiva. Esse valor está diretamente relacionado ao fluxo de seiva 

naquele segmento de caule. Os sensores foram ligados a um sistema de aquisição de 

dados modelo CR7X, fabricado pela Campbell Sci., UT/EUA, o qual registrava os sinais 

AH, BH e CH (Figura 1) em ~V, com resolução de 1 nV, e o sinal de diferença de 

potencial aplicada à jaqueta térmica, em V, com resolução de 1 mV. O sistema de 

aquisição de dados foi programado para ler os dados a cada segundo e registrar a 

média a cada 5 minutos. 

Para calcular o fluxo de seiva, foram utilizadas as seguintes equações, 

fornecidas por Van Bavel (1999): 

F = Qf 
S dT.Cp 

(1 ) 

Onde: 

Fs é o fluxo de seiva em g S-1; 

Qf é a potência (em W) perdida por convecção da seiva no segmento de caule, 

calculada pela eq. (2); 
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de cortiça (CH). Potência (W) aplicada à jaqueta térmica (Pin). 
Diferença de temperatura (K) entre a porção abaixo e a porção 
acima da jaqueta térmica (dT). 

dI é a diferença de temperatura (em K) entre a porção do caule abaixo e a 

porção acima da jaqueta térmica (Figura 1), calculada pela eq. (3) e; 

Cp é a capacidade térmica da água, que é igual a 4,186 J g-1 K-1. 

(2) 

Onde: 

Pin é a potência de entrada em W, calculada pela eq. (4); 

Qr é a potência (em W) perdida radialmente por condução através de um 

isolante de cortiça, calculada pela eq. (5); 

Qy é a potência (em W) perdida verticalmente por condução no segmento de 

caule, calculada pela eq. (6). 

dT= (AH+BH) 
2·KT 

(3) 
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Onde: 

AH é diferença de potencial elétrico (em mV) entre os termopares superiores de 

cada conjunto. Há um conjunto de termopares acima e outro abaixo da jaqueta térmica 

(Figura 1); 

BH é a diferença de potencial elétrico (em mV) entre os termopares inferiores 

de cada conjunto e; 

KT é uma constante para conversão de mV para K. Van Bavel (1999) 

recomenda o valor 0,4 mV K-1
• Mas o valor 0,384 mV K-1 foi utilizado, por ser mais 

adequado, de acordo com a Escala Internacional de Temperatura, 1990 - ITS-90 

(National Bureau of Standards, 2001), para a faixa de voltagem observada nas leituras. 

p = Ví~ 
In R 

Onde: 

Vin é a diferença de potencial elétrico (em V) aplicada à jaqueta térmica e; 

R é a resistência da jaqueta térmica em Q. 

Onde: 

(4) 

(5) 

Ksh é uma constante de condutividade (em W mV-1
) da placa de cortiça que 

separa as duas termopilhas que medem CH e é calculada para cada dia de medição 

pela eq. (6) quando o fluxo de seiva é desprezível; 

K - ~n -Qv 
sh - CH 

(6) 

O KSh utilizado foi calculado para cada dia de medição a partir da média das 

leituras registradas na madrugada anterior, entre as 3 e 5h. 

CH é a leitura da diferença de potencial elétrico entre a termopilha adjacente à 

jaqueta térmica e a outra colocada no lado externo do isolante de cortiça. 
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{BH-AH).A.K 
Q = ~ sI 

v K .dX 
T 

(7) 

Onde: 

A é a área (em m2
) de secção transversal do segmento de caule onde o sensor 

foi instalado; 

Kst é a condutividade térmica do caule, que foi considerada como sendo 

0,42 W m-1 K-1
; 

O calor armazenado (Qa) no segmento de caule foi considerado desprezível 

(Weibel & Boersma, 1995; Grime et aI., 1995). 

Os dados de fluxo de seiva assim coletados foram filtrados aplicando as 

restrições propostas por Van Bavel (1999), com exceção da velocidade máxima da 

seiva, que foi considerada como sendo 0,03 cm S-l, tendo como base a média das 

leituras de fluxo máximo registradas. Assim foram eliminadas as leituras que estavam 

fora da faixa de sensibilidade dos sensores. Os dados de fluxo de seiva foram 

coletados durante 7 dias compreendidos entre os dias 2 e 9 de janeiro de 2001, nas 8 

plantas do experimento. Numa planta testemunha foi instalado um sensor (ao qual não 

foi aplicada voltagem para aquecimento da jaqueta térmica) para o monitoramento do 

dT passivo. 

Steinberg et aI. (1989) e Oliveira (1997) forneceram explicações detalhadas 

sobre a construção e pnnclplos de funcionamento dos sensores e 

Baker & Nieber (1989), Groot & King (1992) e Shackel et aI. (1992) relataram análises 

das fontes de erro envolvidas no método. 

3.2.2 INSTALAÇÃO DOS SENSORES 

Os sensores foram instalados numa tarde de sol, que foi seguida por quatro 

dias consecutivos de sol, com céu aberto. No quinto e sexto dias, houve baixas 

precipitações «10 mm d-1
) à tarde, com sol entre nuvens. Nos dias seguintes, houve 

precipitações mais intensas, acompanhadas de vento. 
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o tronco das plantas teve o tecido suberoso parcialmente eliminado no 

segmento onde seriam instalados os sensores utilizando uma lixa fina. Isso é 

necessário para garantir um bom contato do caule com a jaqueta térmica. Para 

melhorar ainda mais o contato, utilizou-se uma pasta com alta condutividade térmica 

(Dow Corning 4, da Dow Corning Corp., MIIEUA) (Figura 2b). 

Os sensores foram instalados no tronco das árvores a uma altura de, pelo 

menos, 15 cm da superfície do solo (Figura 3a), para evitar a influência do calor 

irradiado pelo solo sobre o sensor e do gradiente de temperatura entre as raízes e o 

caule. Para melhorar o isolamento térmico, cada sensor foi totalmente coberto com 3 

camadas de papel alumínio (Figura 3b). O caule abaixo do sensor também foi coberto 

com papel alumínio até o colo. Para completar a vedação na parte superior do conjunto 

do sensor e isolante térmico, foi utilizada uma pasta de silicone (Figura 3c). Essa 

vedação é muito importante, pois a entrada de água chuva ou irrigação alteraria o 

balanço de calor no sistema. 

As jaquetas térmicas foram alimentadas eletricamente através de uma fonte 

portátil de voltagem de corrente contínua, modelo 3303A (Topward), com capacidade 

para uma diferença máxima de potencial de 30 V e uma corrente de 3 A. A fonte de 

voltagem foi ajustada para fornecer 12 V a um regulador de voltagem, modelo AVRD 

(Dynamax Inc., Houston, TXlEUA). O regulador foi ajustado para fornecer de 4,7 a 

4,8 V para os sensores. A ligação entre o regulador e os sensores, bem como entre os 

sensores e o sistema de aquisição de dados foi feita com um cabo de 15 m, modelo 

ECW-50 (Dynamax Inc., Houston, TXlEUA), que continha os 6 fios necessários para 

fazer todas as ligações. 
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Figura 2. Aspectos das plantas e instalação dos sensores de fluxo de 
seiva. Sintomas de estresse hídrico em uma planta infectada 
(a). Aplicação da pasta de silicone de alta condutividade 
térmica (b). Instalação de um sensor de fluxo de seiva (c). 
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Figura 3. Aspectos das plantas e instalação dos sensores de fluxo de 
seiva. Sensores instalados, já com a capa de isopreno e o 
isolamento adicional acima e abaixo do sensor (a). Sensor 
coberto com 3 camadas de papel alumínio (b). Aplicação de 
silicone na parte superior do conjunto sensor-isolantes (c). 
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3.3 TRANSPIRAÇÃO E RESISTÊNCIA FOLtAR AO FLUXO DE VAPOR 

Após as medições de fluxo de seiva, as árvores foram desfolhadas e a área 

foliar total de cada planta foi determinada utilizando o planímetro eletrônico modelo L1-

3000A fabricado pela Li-Cor, Inc., NE/EUA. Foi então calculado o fluxo de seiva diário 

por unidade de área. Como as plantas eram de pequeno porte, a diferença entre o 

fluxo de seiva no tronco e a transpiração foliar foi considerada desprezível para dados 

integrados ao longo de um dia inteiro. 

Foram feitas também medições de transpiração e resistência foliar à difusão de 

vapor, utilizando um porômetro de equilíbrio dinâmico, modelo L1-i600, fabricado pela 

Li-Cor, Inc. (Lincoln, NE/EUA). As leituras no aparelho foram feitas em J.lg cm-2 
S-1 

(transpiração) e em s cm-1 (resistência difusiva). 

Para as medições, foram escolhidas 3 folhas jovens de cada planta dispostas 

num ângulo de 1200 umas das outras na parte distai dos ramos. Nas plantas doentes, 

quando possível, as folhas com sintomas foram as escolhidas. A cabeça do senso r do 

porômetro estava ajustada para medições em folhas largas, amostrando uma área 

circular de 2 cm2
• Para evitar discrepância em leituras consecutivas na mesma folha, 

todas as leituras de um mesmo dia foram feitas na mesma região da folha: no centro 

do limbo, evitando-se a nervura principal. 

As medições foram feitas a cada hora, das 9h às i8h, durante três dias. Das 9h 

às 14h foi possível calibrar o porômetro para fixar umidade na câmara semelhante à do 

ambiente. Entretanto, depois desse horário, devido à menor taxa transpiratória, não foi 

possível fazer leituras utilizando a calibração acima. Por conseguinte, o porômetro foi 

calibrado para utilizar uma umidade na câmara dez pontos percentuais abaixo da 

umidade do ambiente. 

Apesar do cuidado em se escolher folhas semelhantes e submetidas a 

exposições semelhantes, houve uma grande variação nos valores registrados para 

diferentes folhas da mesma planta. Optou-se então por considerar apenas os valores 

máximos e mínimos obtidos em cada planta. Na escolha das folhas, priorizou-se o 

critério orientação, não tendo sido possível, portanto, escolher somente folhas com 
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sintomas nas plantas infectadas. Portanto, nas plantas infectadas, os valores máximos 

de transpiração medidos com o porômetro representam folhas sem sintomas, ao passo 

que os valores mínimos representam as folhas com sintomas severos. 

3.4 DELINEMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DOS DADOS 

Foi utilizado o Delineamento Completamente Casualizado, sendo cada parcela 

constituída por uma planta. Foram utilizados dois tratamentos com quatro repetições: 

plantas infectadas com X. fastidiosa e plantas sadias (controle). As variáveis 

consideradas em cada parcela foram o fluxo de seiva por unidade de área, a 

transpiração foliar e a resistência foliar à difusão de vapor. Devido à alta variação 

encontrada entre plantas submetidas ao mesmo tratamento, optou-se pela utilização 

da estatística descritiva para análise dos resultados. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na ocasião em que se realizaram as medições, as plantas infectadas 

apresentavam sintomas da clorose variegada dos citros com severidade e distribuição 

diferentes. Algumas plantas tinham folhas cloróticas em alguns ramos, os quais 

também apresentavam encurtamento dos entrenós. Em outras plantas, não havia 

clorose, mas os sintomas de estresse hídrico, como o enrolamento das folhas, já 

estavam presentes. 

Algumas folhas das plantas infectadas, ao invés de clorose variegada, 

apresentavam uma coloração alterada, de um verde mais claro, às vezes amarelado. 

o porte das plantas infectadas, em geral, era menor do que o das plantas 

sadias. Entretanto, as plantas sem sintomas foliares visíveis apresentavam porte 

semelhante ao das plantas sadias. 

4.1 ÁREA FOLtAR 

A área foliar das plantas infectadas foi menor do que a das plantas sadias 

(Tabela 2). Vários autores (Shinozaki et aI., 1964; Rogers & Hinckley, 1979; 

Tyree & Sperry, 1988) já observaram a dependência da área foliar de um ramo com a 

sua condutividade hidráulica. Portanto, a redução na área foliar nas plantas infectadas 

provavelmente se deve a uma diminuição da condutividade hidráulica do xilema, 

provavelmente causada pelo entupimento de vasos colonizados pela X. fastidiosa. 
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Tabela 2. Área foliar das plantas estudadas 

Plantas sadias 

Repetição 

11 

111 

IV 

Área foliar (m2
) 

1,524 

1,841 

1,930 

2,076 

Plantas doentes 

Repetição 

11 

111 

IV 

Área foliar (m2
) 

1,180 

1,235 

1,266 

1,999 

4.2 FLUXO DE SEIVA MEDIDO PELO MÉTODO DE BALANÇO DE CALOR 

4.2.1 PARCELAS ELIMINADAS 

Duas das 8 parcelas utilizadas na obtenção dos dados de transpiração pelo 

método de balanço de calor foram eliminadas. Uma dessas parcelas correspondia a 

uma planta sadia e a outra a uma planta doente. As leituras correspondentes a essas 

plantas oscilavam bruscamente em intervalos de tempo muito curtos. A Figura 4 ilustra 

o comportamento da leitura de fluxo de seiva por unidade de área a cada 5 minutos na 

planta infectada eliminada. A Figura 5 mostra o comportamento do fluxo de seiva por 

unidade de área numa outra planta infectada, que foi mantida no experimento. O 

comportamento do fluxo de seiva nas outras plantas do experimento é mostrado no 

Apêndice. 
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Figura 5. Fluxo de seiva medido pelo método de balanço de calor 
durante 9 dias numa das parcelas mantidas no experimento. 
Leituras a cada 5 minutos em uma planta infectada. 

Nas primeiras 24 h depois da instalação dos sensores, é normal que haja 

oscilações e magnitude de leituras irreais, até que a jaqueta térmica atinja um estado 

de equilíbriO dinâmico com o segmento de caule. Algumas vezes, quando o contato 

entre a jaqueta térmica e os termopares com o segmento de caule não é bom, o tempo 

para que o sistema atinja o equilíbrio dinâmico aumenta. Nesse caso, espera-se que, 

com o crescimento da planta, em alguns dias o contato entre os elementos do sensor e 

o segmento de caule melhore e o equilíbrio dinâmico se estabeleça. Isso parece ter 

começado a acontecer no quarto dia de experimento (dia 35, Calendário Juliano), que 

seguiu 3 dias consecutivos de sol (Tabela 1). Mas, nos dias seguintes, com a 

ocorrência de chuvas acompanhadas de vento, o equilíbrio se desfez. 

No final do experimento, com a retirada do sensor, foi observada a presença de 

exsudatos e fungos na superfície de contato jaqueta térmica-segmento de caule. A 
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planta em questão não estava exposta à mesma quantidade e qualidade de radiação 

solar a que as outras plantas estavam durante período da manhã, devido à presença e 

árvores ao lado do telado. Isso contribuiu para que, na ocasião da instalação dos 

sensores, o caule dessa planta estivesse mais úmido do que o caule das demais. 

Assim, na tentativa de limpar e alisar o caule com uma lixa, o floema foi ferido, o que 

ocasionou a exsudação observada. Com a presença dos exsudatos, temperatura 

elevada e ausência de luz na superfície isolada com a capa de isopreno, o 

desenvolvimento de fungos foi favorecido. Os fungos e os exsudatos, aliados à 

umidade das chuvas, alteraram as propriedades térmicas do complexo sensor-caule, e 

prejudicaram o contato da jaqueta térmica com a superfície do segmento de caule. 

Cohen et aI. (1993) tiveram um problema semelhante ao tentar medir o fluxo de seiva 

em milho. Quando os sensores foram instalados no caule sem a retirada da bainha 

folia r, os dados de fluxo de seiva correlacionavam-se melhor com o fluxo de radiação 

solar do que com a transpiração medida pelo método gravimétrico. Retirando-se a 

bainha, os dados de fluxo de seiva apresentavam uma alta correlação com a 

transpiração. 

4.2.2 SINAIS PROVENIENTES DOS SENSORES 

A Figura 6 mostra o comportamento dos sinais provenientes de um sensor de 

fluxo de seiva instalado numa planta sadia, durante 24 horas. CH é a diferença de 

voltagem (f.N) entre as duas termopilhas que medem a perda radial de calor. AH é a 

diferença de voltagem (J.N) entre os termopares superiores de cada par e BH é a 

diferença de voltagem (J.N) entre os termopares inferiores de cada par, para a medida 

de fluxo de calor por condução no sentido axial do caule. A Figura 1 ilustra de forma 

esquemática a distribuição dos termopares e termopilhas. 
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Hora 

Sinais registrados pelo sistema de aqulslçao dos dados a 
cada 5 minutos durante 24 horas no dia 37 (Calendário 
Juliano). Os sinais relativos às diferenças de voltagem entre 
as termopilhas (CH), termopares superiores de cada conjunto 
(AH) e termopares inferiores de cada conjunto (BH) são dados 
em J..lV (escala à esquerda); a voltagem aplicada à jaqueta 
térmica (Vin) é dada em V (escala à direita). 

À noite, quando o fluxo de seiva é desprezível, a jaqueta térmica estava em 

equilíbrio com o segmento de caule, de forma que todos os termopares e termopilhas 

registravam uma diferença de voltagem constante. CH é bem maior do que AH e BH 

porque a maior parte do calor, quando o fluxo de seiva é nulo, é perdida radialmente. 

AH é negativo porque mede a diferença de voltagem entre o termopar superior mais 

distante da jaqueta térmica e o termopar inferior mais próximo à jaqueta. BH é positivo 

e de magnitude semelhante à de AH. Isso é esperado para a situação de fluxo zero e 

condutividade térmica uniforme do caule. Vin representa a diferença de potencial 

medida nos terminais da resistência da jaqueta térmica. É fundamental medir a 

voltagem que sai da jaqueta térmica ao invés da voltagem aplicada. A medição da 
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voltagem de saída garante um bom monitoramento do funcionamento da jaqueta 

térmica e da potência de fato aplicada ao segmento de caule. 

Quando o fluxo de seiva tomou-se significativo, entre 8 e 9h, houve uma queda 

brusca no sinal de CH, chegando algumas vezes a atingir valores negativos. Com o 

calor perdido por convecção da seiva, a perda radial de calor fica próxima a zero. AH e 

BH, ao contrário de CH têm um aumento brusco, que se deve ao início do movimento 

da seiva que acumulou calor durante a noite. AH e BH assumem valores semelhantes 

em módulo, direção e sentido. Ou seja, o calor perdido verticalmente, medido pela 

diferença de AH e BH, fica próximo a zero quando há fluxo de seiva no segmento de 

caule. 

4.2.3 BALANÇO DE CALOR 

A Figura 7 ilustra o balanço de calor, mostrando a potência (em W) aplicada e 

perdida pelo segmento de caule. Pin é a potência aplicada ao caule. Seu 

comportamento é semelhante ao de Vin, apesar de haver uma relação quadrática entre 

esses dois valores (eq. 4). Isso ocorre porque Vin varia muito pouco, mostrando que a 

voltagem fornecida pelo regulador é estável. Essa estabilidade é muito importante 

quando não se considera o calor armazenado (Qa) nas medições. 

Qv é a potência perdida verticalmente e é proporcional à diferença entre BH e 

AH (eq. 6), por isso, com o início do fluxo de seiva pela manhã, o valor de Qv cai 

drasticamente. Para a obtenção de medidas confiáveis, é importante que Qv, embora 

baixo, não assuma valores negativos. O mesmo pode ser dito com relação a Qr 

(potência perdida radialmente). Na medida em que esses valores ficam próximos a 

zero ou negativos, o valor da potência perdida por convecção da seiva (Qf), que não é 

medido diretamente (eq. 2), pode atingir valores iguais ou superiores à potência 

aplicada (Figura 7). Quando isso acontece, dT (eq. 3) aproxima-se de zero e Qf 

assume valores altos, de forma que o fluxo calculado pela eq. 1 tende ao infinito. 

Portanto, não é mais possível determinar o fluxo real de seiva; esse é o limite de 

sensibilidade do sensor. 



~ 

0,6 
-Pin 
-Qv 

Qr 

0,5 
-Qf 

--

0,4 --

0,3 -

0,2 

0,1 -

0-

o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
~ N M ~ ~ m ~ ro m o 

~ 

, '~' "',', 

'T-"---'-r~--T~I~--r-"""1 

o o o o o o o 
o o o o o o o 
N M ~ ~ m ~ ro 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ..-

Hora 

28 

·------"-]-----·1 I 

o o o o o o o o o o 
m o ~ N M 
~ N N N N 

Figura 7. Valores de potência aplicada (Pin) e de sua repartição nos 
diferentes fluxos de calor ao longo do dia 37 (Calendário 
Juliano). Qv e Qr são as potências dissipadas, 
respectivamente, nos sentidos axial e radial do caule. Qf é a 
potência dissipada convectivamente pela seiva. 

Para que o fluxo integrado em 24h não seja prejudicado por valores irreais 

registrados na situação acima, os dados foram filtrados para a condição de velocidade 

máxima da seiva (Van Bavel, 1999). O fluxo máximo (eq. 8) é calculado e, toda vez 

que um fluxo maior for lido, o filtro ajusta para que seja registrado o fluxo máximo no 

lugar. 

(8) 

Onde: 

Fmãx é o fluxo máximo que o senso r pode registrar em cm3 
S-1; 
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V mãx é a velocidade máxima da seiva para o tipo de planta e ramo utilizado na 

medição. O valor 0,03 cm S-l foi utilizado; 

A é a área de secção transversal do segmento de caule onde o sensor está 

instalado em cm2
. 

Num dia em que o fluxo de seiva foi menor (Figura 8), Qf não foi maior do que 

Pin em nenhum momento. 
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Figura 8. Valores de potência aplicada (Pin) e de sua repartição nos 
diferentes fluxos de calor ao longo do dia 34 (Calendário 
Juliano). Qv e Q,. são as potências dissipadas, 
respectivamente, nos sentidos axial e radial do caule. Qf é a 
potência dissipada convectivamente pela seiva. 

4.2.4 VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AO LONGO DO CAULE (dT) 

O valor de dT (eq. 3) é uma medida da diferença de temperatura do caule entre 

os limites superior e inferior da jaqueta térmica. Se a temperatura acima da jaqueta for 

maior do que a temperatura abaixo, o dT será positivo. Do contrário, será negativo. 
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Essa diferença é inversamente proporcional ao fluxo de seiva que passa pela jaqueta, 

pois, quanto maior o fluxo, menor o tempo em que a seiva fica exposta à potência 

aplicada ao segmento de caule onde o sensor está instalado. 

Entretanto, existe também um gradiente de temperatura no caule que ocorre 

naturalmente. Vários são os fatores responsáveis pela formação desse gradiente, mas 

os principais, no caso da região da planta onde os sensores de fluxo de seiva foram 

instados, são a diferença de temperatura entre o solo e o ar e a exposição direta de 

algumas partes do caule, enquanto outras ficam sombreadas ou protegidas. 

A Figura 9 mostra a variação do dT passivo, ou seja, o dT medido por um 

sensor ao qual não foi aplicada a potência de entrada (Pin). As leituras começaram a 

ser registradas logo após a instalação do sensor. Observa-se uma grande variação 

nas primeiras 24 h, quando comparada à variação que ocorreu nos dias seguintes. 

Isso demonstra a importância de se descartar os dados de, pelo menos, as primeiras 

24 h. Apesar de a variação do dT ter sido bem maior nas primeiras 24 h, seus valores 

estão dentro da faixa aceitável para as especificações dos sensores, que vai de -0,25 

a +0,25 K (Van Bavel, 1999). 

No dia em que as medições de dT passivo começaram a ser registradas (dia 

34, Calendário Juliano) o céu estava limpo. Nos dois dias seguintes, houve 

precipitações apenas no final da tarde, mas o céu permaneceu com poucas nuvens 

durante as horas mais quentes do dia. 

Na madrugada do dia 35, dT assumiu valores levemente negativos. Isso se 

deve ao armazenamento de calor no solo, que, durante a noite, ficou mais quente do 

que a atmosfera. No dia seguinte, o dT volta a ser positivo, devido à exposição direta 

ao sol da porção de caule acima do sensor, que não foi coberta com papel alumínio. 

Nos dias 35 e 36, observa-se uma pequena queda no dT perto do meio-dia. Essa 

queda ocorreu porque, nesses horários, o caule não estava exposto diretamente aos 

raios solares; era protegido pela copa da planta. 
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Variações de temperatura ao longo do caule, com a jaqueta 
térmica desligada (dT passivo). Médias a cada 5 min na 
planta testemunha. 

Com a ocorrência de sol durante o dia e chuva no final da tarde e à noite, o dT 

ficou negativo devido à ausência de insolação direta sobre o caule e ao resfriamento 

rápido do ar, não acompanhado pelo resfriamento do solo (dias 37 e 39). O dia 40 teve 

apenas 1,2 horas de insolação (Tabela 1), e a variação do dT foi mínima. 

As variações de dT em um sensor com a jaqueta térmica ligada (Figura 10) são 

guiadas primariamente pelo fluxo de seiva no segmento de caule aquecido, embora 

também sofra as influências do meio. Em todos os dias em que a jaqueta térmica ficou 

ligada, foi observado um pico no valor de dT, no início da manhã. Esse pico marca o 

início do movimento da seiva. O dT é alto nos primeiros instantes, devido ao acúmulo 

de calor no segmento de caule no período noturno, quando o fluxo de seiva era 

desprezível. 
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No dia 41 à tarde, a jaqueta térmica foi desligada para registrar o dT passivo 

nos dois dias seguintes. Assim, começaram a aparecer valores negativos, não muito 

inferiores a - 0,2 K. 

0,8 

0,7 -t------····-r---·-- -t---·- --.--- .---- . - --.. -........ -

0,6 

0,5 _._" 

0,4 ~ 

V 
I - 0,3 JI ~ 

._._---_._--..... 0,2 "C 

l-0,1 

° ~---_._-
-0,1 

·--·------t---------+-- ------1-------- --- --.- - -. '.. -·-·Ih ... --------

1 i 
I I· I I 

-----+---i----it --1------- ----------1------- i 

H-Il--+l---- -- ,J- 11 -I'-lll--

I ( ,I ~I ~ ~ 
\J' \f' t~ li I \ - --·-Hivflj-----

I--+----+---+--+-~ Ij-- --- -H \ qt--- I I, -l------trt------ - --... --- ... -
'---- \_ \ \ ,1 I I'. I 

\'0 I r--t-- - -t---)r- +---- .. -I 

-i~~~~--------~~--~' ~-j,rLV"\~ t . 2 
I 

-0,2 f-------- -------_._ ... -.. _--_._--

j 

-0,3 I 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Dia Juliano 

Figura 10. Variação da diferença de temperatura ao longo do caule (dT) 
numa parcela do experimento (planta infectada). Médias a 
cada 5 minutos. 

Numa planta que foi eliminada do experimento devido à instalação inadequada 

do sensor de fluxo de seiva, as variações de dT foram muito irregulares (Figura 11), 

embora fossem de magnitude semelhante ao de plantas mantidas no experimento. 

Não há uma relação bem definida entre o valor de dT e a hora do dia. Parece que o dT 

foi estabilizado pelo calor da jaqueta térmica e não foi muito influenciado pelo fluxo de 

seiva. Isso aconteceu porque os termopares responsáveis pela medição de dT não 

tinham um bom contato com o caule. Isso fica ainda mais claro, quando se observam 

as variações ocorridas com o desligamento da jaqueta térmica. São variações 

bruscas, de até 8 K. Variações tão grandes não podem ser explicadas apenas pelo 

mal contato entre o caule e os termopares. Durante vários dias, antes do desligamento 
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da jaqueta, bem como nos dias em que o dT passivo foi registrado, houve 

precipitações acompanhadas de vento. Dessa sorte, houve a penetração de água, que 

além de modificar todo o balanço térmico no segmento de caule onde o sensor estava 

instalado, pode ter atingido diretamente os termopares. Portanto, as variações de 

temperatura registradas dizem respeito às diferenças entre a temperatura de um 

conjunto de termopares e outro, não necessariamente, entre um ponto e outro do 

caule. 

8+---------------------------------------------~-----~i---

7 +-------------------------------------------.. -.. --.---------- .----------.+ ... -----

! j 

~ : F----~=~=-------------------------.... ------___ -_-___ t::I:ljjj,i:--+;-1lj\i-·--··_--~-1 
i I.L)I 

~ [-------~-~~-_. __ ._ .. =-~::~-'lJlI~_~'::---lI--~~ 
o ~tv~~~A'"~-"-')1L "'"=-- r~Ji« ' \~ 

-1 ~ ------------

-2 --, --, ------~--

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Dia Juliano 

Figura 11. Variação de temperatura ao longo do caule (dT) numa parcela 
eliminada do experimento (planta infectada). Médias a cada 5 
minutos. 

4.2.5 FLUXO DE SEIVA NAS PLANTAS INFECTADAS 

o comportamento do fluxo de seiva das plantas sadias e das plantas infectadas 

foi semelhante (Figura 12). Por outro lado, a magnitude dos valores sem dúvida é 

afetada pela infecção: nos horários mais quentes do dia (entre 13 e 16 h), a redução no 

fluxo de seiva chega a uma média de 45 %. 
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É possível observar ainda, na Figura 12, que o fluxo de seiva começa a 

aumentar mais cedo, pela manhã, nas plantas infectadas do que nas plantas sadias. 

Por outro lado, também cessa mais cedo, à tarde. Pelo fato de as plantas infectadas 

consumirem menos água, havia sempre para elas uma disponibilidade maior de água 

no solo. Por isso, começavam a transpirar ainda quando a radiação solar e o déficit de 

pressão de vapor ainda não eram muito altos, pela manhã. Ou, colocando de outra 

forma, as plantas doentes alcançavam uma diferença de potencial hídrico, entre o solo 

e o ar nos nas câmaras subestomáticas, maior do que o das plantas sadias, as quais 

estavam num solo com menor potencial hídrico, devido ao consumo de água pela 

própria planta no dia anterior. 
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Figura 12. Fluxo de seiva em laranjeiras sadias e infectadas por X. 
fastidiosa durante os dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2001. 

Com o aumento da déficit de pressão de vapor, ao longo do dia, as plantas 

sadias são levadas a transpirar e a sua taxa transpiratória supera a das plantas 

doentes. Nesse instante, a resistência à passagem do fluxo de seiva pelos vasos do 

xilema das plantas infectadas é responsável pela limitação da transpiração. Como a 
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água que chega aos estômatos nessas condições não é suficiente para suprir a 

demanda evaporativa, a folha entra em estresse hídrico e os estômatos se fecham. 

fazendo com que as plantas infectadas interrompam a transpiração mais cedo do que 

as plantas sadias. 

4.3 TRANSPIRAÇÃO MEDIDA COM O PORÔMETRO 

Na comparação das medições de transpiração feitas com o porômetro e 

aquelas feitas pelos sensores de fluxo de seiva (método do balanço de calor) 

(Tabela 3), a média dos valores máximos obtidos com o porômetro é a que mais se 

aproxima dos valores obtidos pelo método do balanço de calor. A diferença entre a 

transpiração medida por um método e outro é semelhante à encontrada por Swanson 

(1994). Para as plantas sadias, a medição com o porômetro superestimou a 

transpiração das plantas sadias em 8 % e, das plantas doentes, subestimou em 2 %. 

Esse autor mediu a transpiração em duas espécies de árvore, sendo que a medição 

com o porômetro em um galho, extrapolada para toda a copa, superestimou em 1 % 

para uma espécie e subestimou em 20 % para a outra, tendo como referência o 

método do balanço de calor. Dugas et aI. (1993) compararam as medições de 

transpiração em Prunus sp. obtidas com o porômetro e obtidas pelo método do balanço 

de calor, tendo o método gravimétrico como referência. A correlação da medição com 

o porômetro versus método gravimétrico foi de 0,59 e método do balanço de calor 

versus método gravimétrico foi de 0,9. No relato desse autor, as medições com o 

porômetro subestimaram as medições pelo método gravimétrico, ao passo que as 

medições feitas pelo método do balanço de calor forneceram valores semelhantes aos 

obtidos pelo método gravimétrico. Ansley et aI. (1994) também encontraram valores 

menores de transpiração quando medindo com o porômetro do que quando medindo 

pelo método do balanço de calor. 

Na comparação entre plantas sadias e plantas infectadas, houve uma redução 

de 38 %, num período de 24 h, e 29 % no fluxo de seiva medido entre as 9 e 18 h de 

cada dia, pelo método do balanço de calor (Tabela 1; Figura 12). As maiores reduções 

no fluxo de seiva, em média 45 %, ocorreram entre 13 e 15h. Com as medições de 

transpiração foliar feitas com o porômetro, a redução registrada foi de 37 % na 
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comparação entre os mínimos e de 21 % na comparação entre os valores máximos 

registrados em cada planta. 

Nas medições com o porômetro, foi encontrada uma redução maior quando 

considerados só os valores mínimos porque aí foram incluídas leituras feitas nas 

plantas infectadas em folhas com sintomas avançados. 

Tabela 3. Média (3 dias) do fluxo de seiva (g cm-2 h-1
), medido pelo 

método do balanço de calor (MBC), e transpiração folia r, 
medida usando o porômetro, em plantas sadias e em plantas 
infectadas por X. fastidiosa 

Método Plantas sadias Plantas Infectadas 

Média CV(%) Média CV(%) 

MBC (24 h)1 5,46 94 3,37 88 

MBC (9 às 18h)2 7,91 51 5,64 40 

Porõmetro (mínimo)3 4,12 35 2,60 32 

Porõmetro (máximo)4 7,32 55 5,76 9 
1 Fluxo de seiva médio por hora, incluindo as 24 h do dia. 
2 Fluxo de seiva médio por hora, incluindo apenas as leituras registradas entre as 9 e 18 h de 

cada dia. 
3 Média das leituras de transpiração foliar mínima registradas para cada planta entre as 9 e 

18 h de cada dia. 
4 Média das leituras de transpiração foliar máxima registradas para cada planta entre as 9 e 

18 h de cada dia. 

A resistência difusiva é uma medida que está relacionada à abertura e 

fechamento estomático. Quanto maior a resistência difusiva, menor a quantidade de 

estômatos abertos e/ou menor o grau de abertura de cada estômato. Portanto, há uma 

relação inversa entre essa medida e a transpiração. 

Na comparação entre plantas sadias e infectadas (Tabela 4), quando 

consideradas as folhas com menor resistência difusiva em cada planta, as plantas 

infectadas atingiram, em média, valores 35 % superiores aos registrados para as 

plantas sadias. Quando foram consideradas as folhas com maior resistência difusiva 

em cada planta, as plantas infectadas atingiram valores médios 97 % superiores aos 

das plantas sadias. 
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Há uma relação de dependência entre o fluxo de seiva e a resistência difusiva. 

Entretanto, não foi possível determinar qual das duas é afetada primeiro. Ou seja, não 

é possível definir se a infecção com X. fastidiosa causa uma diminuição no fluxo de 

seiva devido ao entupimento dos vasos de xilema. O efeito primário poderia estar 

recaindo sobre os estômatos, devido a alguma substância produzida pela bactéria ou 

pela planta, em resposta à presença da bactéria. 

Tabela 4. 

Mínimo* 

Máximo* 

Resistência foliar à difusão de vapor (s cm-1
) em plantas 

sadias e em plantas infectadas por X. fastidiosa. Média (3 
dias) das leituras máximas e das mínimas. 

Plantas sadias 

Média 

2,50 

3,94 

CV(%) 

32 

25 

Plantas Infectadas 

Média 

3,37 

7,76 

CV(%) 

11 

24 
* Média das leituras de resistência difusiva máxima e mínimas registradas para cada planta 

entre as 9 e 18 h de cada dia. 



5 CONCLUSÕES 

o método do balanço de calor forneceu boas estimativas de fluxo de seiva, as 

quais foram semelhantes às estimativas de transpiração foliar obtidas com o 

porômetro. 

Na média diária do fluxo de seiva medido pelo método do balanço de calor, a 

infecção com X. fastidiosa ocasionou uma redução de 38 %, alcançando picos de 

cerca de 45 % nas horas mais quentes do dia. Na transpiração foliar, medida com o 

porômetro, a redução foi de 21 % em folias aparentemente sadias de plantas doentes, 

com relação a folhas de plantas sadias e de 37 %, quando consideradas folhas com 

sintomas severos nas plantas doentes. 

A resistência foliar à difusão de vapor foi 35 % maior nas plantas infectadas do 

que nas sadias, quando consideradas as folhas com resistência mínima em cada 

planta e de 97 %, quando consideradas as folhas com resistência máxima. 

Não foi possível determinar se a causa primária do sintoma de estresse hídrico 

é o entupimento físico do xilema ou se é um efeito da presença da bactéria, ou de 

alguma substãncia produzida por ela ou pela, sobre os estômatos. Contudo, ficou 

claro que o estresse hídrico aparece antes dos sintomas foliares da clorose variegada 

dos citros. 
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APÊNDICE 

Fluxo de Seiva em Todas as Plantas do Experimento 

Medido pelo Método do Balanço de Calor 
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Figura 12. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta sadia durante 9 dias. Dados coletados a cada 5 
mino Esta planta foi eliminada do experimento 
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Figura 13. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta infectada durante 9 dias. Dados coletados a cada 
5 mino Os dados dessa planta foram utilizados na Figura 4 e 
Figura 9. 
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Figura 14. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta infectada durante 9 dias. Dados coletados a cada 
5 mino Essa é a mesma planta da Figura 4. 
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Figura 15. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta sadia durante 9 dias. Dados coletados a cada 5 
mino Os dados dessa planta foram utilizados na Figura 5, 
Figura 6 e Figura 7. 



50 

25 

_ 20 
~ 

..t: 
<'f 
E 
(,) 

15 O) -CU 
> '; 
tn 
Q) 10 

" O 
>< 
:::J 
ii: 5 

~ 
1 

\ '.~ ~1 ~ 
1\ 

~ ~ \I 

.1'J \ d ,;1 ~ r \ ~ o 
34 35 36 37 38 39 40 41 

Dia Juliano 

Figura 16. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta infectada durante 9 dias. Dados coletados a cada 
5 min 
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Figura 17. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta infectada durante 9 dias. Dados coletados a cada 
5 min 
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Figura 18. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta sadia durante 9 dias. Dados coletados a cada 5 
min 
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Figura 19. Fluxo de seiva, medido pelo método do balanço de calor, em 
uma planta infectada durante 9 dias. Dados coletados a cada 
5 mino Essa é a mesma planta mostrada na Figura 3 e Figura 
10, tendo sido eliminada do experimento. 


