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ESTUDO DA COMPATIBILIDADE DE ATEMOIA (Annona cherimola Mill. x Annona 

squamosa L. CV. ‘THOMPSON’) ENXERTADA EM ARATICUM-MIRIM [Annona 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “VARIEDADE MIRIM”], ARATICUM-DE-TERRA-FRIA 

[Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer “VARIEDADE TERRA-FRIA”] E BIRIBÁ 

[Annona mucosa (Bail.) H. Rainer]. Botucatu, 2014. 164p. Tese (Doutorado em Ciências 

Biológicas/Botânica) – Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista. 

 

Autor: DANIEL BARON 

Orientadora: GISELA FERREIRA 

Co-orientador: IVAN DE GODOY MAIA 

 

RESUMO 

A enxertia é utilizada de maneira eficaz para o cultivo de espécies frutíferas 

comercias, uma vez que é necessário garantir as caraterísticas genéticas de espécies 

produtivas com o emprego de clones selecionados. Apesar da enxertia ser técnica comum e 

amplamente difundida, os mecanismos de compatibilidade em frutíferas lenhosas ainda não 

estão bem elucidados. Desta forma, o objetivo desta tese foi estudar a restabelecimento da 

atemoieira (Annona cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’) enxertada em 

atemoieira (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’), araticum-mirim [A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”, araticum-de-terra-fria [A. emarginata 

(Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria” e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer]. Após a 

enxertia foram realizadas avaliações das trocas gasosas; de crescimento vegetal; análises da 

concentração iônica de elementos minerais no tecido foliar e radicular; determinações das 

concentrações de compostos fenólicos totais e atividade da peroxidase; expressão do gene 

UGP e atividade enzimática da UDP-glicose pirofosforilase. Os porta-enxertos modularam as 

trocas gasosas alterando a eficiência de carboxilação e a transpiração. Variações no 

crescimento e nas concentrações de elementos essenciais em folhas e raízes também foram 

observadas em função das combinações copa/porta-enxerto. Em relação a atividade da 

peroxidase, observou-se  aumento no porta-enxerto araticum-mirim em relação às demais 

espécies. Por outro lado, não foram verificadas diferenças nas concentrações de compostos 

fenólicos nas regiões enxertadas, no entanto tais concentrações foram maiores do que nos pé-

francos. A enxertia alterou a expressão do gene UGP, o que indica a possibilidade de maior 

formação de tecido de parede celular, sendo que a combinação atemoia enxertada em 
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araticum-de-terra-fria (considerada previamente como combinação compatível) apresentou 

aumento da expressão de gene desde as fases iniciais após a enxertia. Os resultados 

mostraram que existe atividade enzimática da UGPase, mas não há nenhuma diferença nessa 

atividade entre as diferentes combinações copa/enxerto. Conclui-se que os porta-enxertos A. 

emarginata “variedade terra-fria”, “variedade mirim” e A. mucosa (biribá) modulam as trocas 

gasosas em Annona cherimola x Annona squamosa L. (atemoia), provocam acúmulos 

diferenciados nas concentrações iônicas de raízes e folhas. Variações nas concentrações de 

peroxidases e compostos fenólicos nas regiões enxertadas das combinações não são 

indicativos de incompatibilidade. Além disto, a atividade da enzima UGPase não está 

relacionada a respostas de compatibilidade em Annona.  

 

Palavras-chave: Annonaceae, compostos fenólicos totais, concentração iônica, peroxidases, 

propagação vegetativa, RT-qPCR, trocas gasosas, UDP-glicose pirofosforilase,  

 

  



3 
 

 
 

STUDY OF COMPATIBILITY OF ATEMOYA (Annona cherimola Mill. x A.squamosa L. 

CV. ‘THOMPSON’) GRAFTED ONTO ARATICUM-MIRIM (Annona emarginata 

(Schltdl.) H. RAINER 'VARIETY MIRIM'), ARATICUM-DE-TERRA-FRIA (Annona 

emarginata (Schltdl.) H. RAINER 'VARIETY TERRA-FRIA' AND BIRIBÁ (Annona 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer). 2014. 164p. Thesis (Doctor – Biological sciences/Botany) – 

Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista. 

 

Author: DANIEL BARON 

Adviser: GISELA FERREIRA 

Co-adviser: IVAN DE GODOY MAIA 

 

 

SUMMARY 

Grafting is used efficiently for the commercial cultivation of fruit species, because 

it is necessary to ensure the genetic characteristics of productive species with the use of 

selected clones. Although grafting is common and widespread technique, mechanisms for 

compatibility in woody fruit are not well elucidated. Thus, the aim of this thesis was to study 

of restoring of atemoya (Annona cherimola Mill. x A.squamosa L. cv. ‘Thompson’) grafted 

onto atemoya (A. cherimola Mill. x Annona squamosa L. cv. ‘Thompson’), araticum-mirim 

[A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer 'variety mirim'], araticum-de-terra-fria [A. emarginata 

(Schltdl.) H. Rainer 'variety terra-fria'] and biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer]. After grafting 

were evaluated gas exchange; plant growth; ionic concentration of mineral elements in the 

leaf and root tissues; determinations of the concentrations of phenolic compounds and 

peroxidase activity; UGP gene expression and enzymatic activity of UDP-glucose 

pyrophosphorylase (UGPase). Rootstocks modulate gas exchange by altering the 

carboxylation efficiency and transpiration, without, however showed favorable water 

economy. Changes in growth and concentrations of mineral elements in leaves and roots were 

also observed as a function of scion/rootstock combinations. In relation to the peroxidase 

activity, there was an increase in ‘araticum-mirim’ rootstock in relation to other species. 

Moreover, there were no differences in the concentrations of phenolic compounds in the 

grafted union, although these concentrations were higher than in rootstock. Grafting altered 

UGP gene expression, and the combination atemoya grafted onto ‘araticum-de-terra-fria’ 

(previously regarded as compatible combination) showed an increase in gene expression since 
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the early stages after grafting. The results showed that there UGPase enzymatic activity, but 

there is no difference in this activity between different scion/ rootstock combinations. We 

conclude that the rootstocks A. emarginata variety ‘terra-fria’, variety ‘mirim’ and A. mucosa 

(‘biribá’) modulate gas exchange in atemoya (A. cherimola Mill. x  A. squamosa L.) as well 

as cause different accumulation in ionic concentrations in roots and leaves. Changes in the 

concentrations of phenolic compounds and peroxidases in grafted union combinations are not 

indicative of incompatibility. Moreover, the UGPase activity is not related to answers of 

compatibility in Annona. 

 

Keywords: Annonaceae, phenolic compounds, ionic concentration, peroxidases, plant 

propagation, RT-qPCR, gas exchange, UDP-glucose pyrophosphorylase 
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1. INTRODUÇÃO 

A atemoieira é um híbrido resultado do cruzamento entre a cherimoia (Annona 

cherimola Mill.) originária de áreas de altitude do Peru e Equador e a pinha ou fruta-do-conde 

(A. squamosa L.), originária de áreas tropicais da América central e desenvolve-se bem em 

áreas de altitude acima de 1000 m com período de seca ou em climas subtropicais 

(NAKASONE; PAULL, 1998; BONAVENTURE et al., 1999; SAVAZAKI, 2013). A franca 

expansão na produção comercial desta frutífera torna de fundamental importância a formação 

de mudas de altissímo vigor com resistência a pragas e doenças, diferentes condições 

edafoclimáticas e sobrevivência a campo por muitos anos com precocidade na produtividade. 

Todavia, os pomares de atemoia só apresentam estas características ao serem propagados 

vegetativamente, como por exemplo, com o uso da técnica da enxertia com porta-enxertos que 

apresentem compatibilidade necessária ao restabelecimento do vegetal pós-enxertia. 

A formação de um enxerto bem sucedido possivelmente inclui uma série de 

mecanismos fisiológicos com respostas imediatas ao ferimento como a formação do calo, 

estabelecimento de novo tecido vascular e formação de um sistema vascular funcional entre 

os parceiros. No entanto, quando diferentes genótipos são enxertados, eles nem sempre 

apresentam sucesso, manifestando problemas na união de tecidos, o que é conhecido 

genericamente como incompatibilidade.  

Embora sejam numerosos os estudos sobre compatibilidade e incompatibilidade 

entre vegetais, até o momento não estão elucidados os mecanismos fisiológicos envolvidos, 

porém diversos trabalhos têm colaborado com o entendimento dos fatores que podem 

influenciar a enxertia entre plantas. Na literatura, hipóteses foram testadas para explicar a 

incompatibilidade, sendo que a maioria delas se refere a estádios iniciais após a enxertia em 

sistemas herbáceos. Contudo, poucos estudos têm sido feitos em estádios iniciais de 
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combinações de plantas lenhosas, em razão da dificuldade de se trabalhar com espécies que 

requerem maior período de tempo para que as plantas apresentem estádios fenológicos 

adequados à enxertia. 

Entre as principais suposições envolvidas no processo de enxertia, podem ser 

encontradas abordagens na expressão gênica (PINA; ERREA, 2008a; PRASSINOS et al. 

2009; HARADA, 2010), trocas gasosas (IACONO et al., 1998; MACHADO et al., 2002; 

MAGALHÃES-FILHO, 2008), atividade enzimática (PINA; ERREA, 2008a), compostos 

fenólicos (ERREA et al., 2001; MN’GOMBA et al., 2008; PINA et al., 2012), ação hormonal 

(ETEHADNIA et al., 2008; ALBACETE et al., 2009; ALONI et al., 2010), acúmulo iônico 

(KAWAGUCHI et al., 2008; ROUPHAEL et al., 2008; COLLA et al., 2012) e na histologia 

do tecido enxertado (FÉRNANDEZ-GARCÍA et al., 2004; ZARROUK et al., 2010). 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo geral 

Definir padrões de compatibilidade do híbrido atemoia (Annona cherimola Mill. x 

A. squamosa L. cv. ‘Thomson’) enxertado em araticum-mirim (A. emarginata (Schltdl.) H. 

Rainer “variedade mirim”), araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer 

“variedade terra-fria”] e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer]. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Avaliar a capacidade dos porta-enxertos araticum-de-terra-fria [A. emarginata 

(Schltdl.) H. Rainer] “variedade terra-fria”, araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. 

Rainer] “variedade mirim” e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] em modular as trocas 

gasosas, o crescimento e as variações da concentração iônica na copa atemoia (A. cherimola 

Mill. x A. squamosa L. cv.‘Thompson’). 

- Caracterizar a atividade das peroxidases totais e a concentração de compostos 

fenólicos nas relações de compatibilidade entre a copa atemoia (A. cherimola Mill. x A. 

squamosa L. cv. ‘Thompson’) e os porta-enxertos A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer 

“variedade terra-fria” (araticum-de-terra-fria), A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade 

mirim” (araticum-mirim), A. mucosa (Bail.) H. Rainer (biribá). 

- Determinar a influência da enxertia na expressão do gene UGP e na atividade 

enzimática da UDP-glicose pirofosforilase (UGPase) nas combinações entre a copa atemoia 

(A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’) e os porta-enxertos araticum-mirim [A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variety mirim”], araticum-de-terra-fria [A. emarginata 

(Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] e ‘biribá’ [A. mucosa (Schltdl.) H. Rainer] em 

diferentes momentos pós-enxertia. 
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3. HIPÓTESES 

Abaixo são apresentadas as hipóteses de nulidade (H0). Espera-se que H0 seja 

falsa, considerando verdadeira a hipótese alternativa (H1), na qual se verifica efeito 

significativo:  

           - H0: A expressão do gene UDP-glucose pirofosforilase (UGP) na região de enxertia 

entre o híbrido atemoia (A.cherimola Mill. x Annona squamosa L. cv. ‘Thompson’) e as 

espécies porta-enxerto araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade 

mirim”], araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] e 

biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] não difere; 

 - H0: A atividade enzimática da UDP-glucose pirofosforilase (UGPase) e da 

Peroxidase (POD) entre o híbrido atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. 

‘Thompson’) e as espécies porta-enxerto araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer 

“variedade mirim”], araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade 

terra-fria”] e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] não difere; 

- H0: As trocas gasosas entre o híbrido atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. 

cv. ‘Thompson’) e as espécies porta-enxerto araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. 

Rainer “variedade mirim”], araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer 

“variedade terra-fria”] e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] não diferem; 

- H0: A formação de tecido vascular na região enxertada entre o híbrido atemoia (A. 

cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’) e as espécies porta-enxerto araticum-

mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”], araticum-de-terra-fria [Annona 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] 

não difere; 
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- H0: A concentração de compostos fenólicos totais entre o híbrido atemoia (A. 

cherimola Mill. x A.squamosa L. cv. ‘Thompson’) e as espécies porta-enxerto araticum-mirim 

[Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”], araticum-de-terra-fria [A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] 

não difere; 

- H0: A concentração iônica de elementos minerais essenciais N, P, K, Ca, Mg e S 

entre o híbrido atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’) e as espécies 

porta-enxerto araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”], 

araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] e biribá [A.a 

mucosa (Bail.) H. Rainer] não difere; 

 - H0: O crescimento vegetal entre o híbrido atemoia (A. cherimola Mill. x A. 

squamosa L. cv. ‘Thompson’) e as espécies porta-enxerto araticum-mirim [A. emarginata 

(Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”], araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. 

Rainer “variedade terra-fria”] e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] não difere. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1. Família Annonaceae e sua importância  

A família Annonaceae é importante evolutiva, ecológica e economicamente, 

apresentando aproximadamente 110 gêneros e 2400 espécies (CHATROU et al., 2012; SÃO 

JOSÉ et al., 2014). Esta família pertence ao grupo das Angiospermas basais, clado das 

Magnolíideas, constituído por quatro ordens, Canallales, Laurales, Magnoliales e Piperales. A 

ordem Magnoliales é representada pelas famílias Magnoliaceae, Myristicaceae e Annonaceae 

(APG III, 2009). De acordo com São José et al. (2014) o principal gênero botânico da família 

Annonaceae é Annona, que possui 118 espécies, das quais 108 são originárias da América 

Tropical, 10 da África Tropical e apenas uma espécie (A. glabra L.) é relatada nesses dois 

continentes. 

Espécies pertencentes à família Annonaceae, de maneira geral, são de hábito 

arbóreo, raramente arbustos, subarbustos ou lianas; folhas alternas, dísticas, simples, sem 

estípulas, margem inteira. Inflorescência cimosa, às vezes reduzida a uma única flor; flores 

usualmente grandes e vistosas, em geral bissexuadas, diclamídeas; cálice trímero-tetrâmero, 

dialissépalo; corola formada por dois verticilos de três (-4) pétalas. Fruto apocárpico ou 

sincárpico, babáceo ou menos freqüentemente folicular (gêneros Anaxagorea, Xylopia) 

(DIAS, 1988; LOBÃO et al., 2005; SOUZA; LORENZI, 2008). 

O grande centro de distribuição da família é, sem dúvida, a região amazônica, as 

Guianas e o sudeste do Brasil, habitando florestas de terra firme, várzeas, cerrados e campos 

(MIRALHA, 1995; LOBÃO et al., 2005). De acordo com estudos feitos por Mass et al. 

(2001) na região centro-leste do Brasil, verificou-se um total de 19 gêneros e 153 espécies 

pertencentes a família Annonaceae,  compreendendo o Distrito Federal e os Estados da Bahia, 

Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. 
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A família botânica Annonaceae apresenta quatro espécies com interesse 

econômico relevante, cujos cultivos variam conforme a região (MAAS et al., 2001; 

CHATROU et al., 2004; PINTO et al., 2005; NOGUEIRA et al., 2005; ERKENS et al., 

2012). Em regiões tropicais as espécies mais cultivadas são a A. squamosa L. (fruta-do-conde, 

pinha ou ata) e a A. muricata L. (graviola) (CHEONG et al., 2011; PAREEK et al., 2011; 

ENCINA et al., 2014). Nas regiões subtropicais destaca-se o cultivo da cherimóia (Annona 

cherimola Mill.) (BONAVENTURE, 1999; GUPTA-ELERA et al., 2011; LOIZZO et al., 

2012) e do híbrido atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa  L.)  que também é cultivada 

em regiões mais quentes do Estado de São Paulo, como no município de Lins (KAVATI; 

WATANABE, 2010; KAVATI, 2013). Os países produtores que mais se destacam na 

produção de cherimoia e atemoia são a Austrália, Chile, Espanha, Estados Unidos, Nova 

Zelândia e Israel, com a cherimoia e atemoia; na produção de graviola, México, Brasil, 

Venezuela e Costa Rica; e na de pinha, Tailândia, Filipinas, Brasil, Cuba e Índia (SÃO JOSÉ 

et al., 2014). 

Diversas espécies da família Annonaceae são conhecidas, inclusive no Brasil, por 

apresentarem espécies popularmente usadas como plantas medicinais e pelos frutos 

comestíveis, muito apreciados (JOHNSON et al., 2000; PIMENTA et al., 2003). Até hoje já 

foram isolados cerca de 400 compostos dessa família, entre os quais, potentes inibidores do 

complexo I (NADH: ubiquinona oxiredutase), nos sistemas de transporte de elétrons da 

mitocôndria e da NADH: oxidase da membrana plasmática, que induzem apoptose (morte 

programada da célula) (SURESH et al., 2012). Ainda em relação a indústria farmacêutica, 

destacam-se as sementes que são produtoras de óleos essenciais (ésteres e ácidos alifáticos) 

(GONZÁLEZ-ESQUINCA et al., 2014). Outras espécies de menor interesse como a condessa 

(A. reticulata L.) e o biribá (A. mucosa Bail.) são produzidas de forma extensiva ou ainda 

como porta-enxertos para outras anonáceas (SÃO JOSÉ et al., 2014).  

Para o consumo in natura cultiva-se principalmente a fruta-do-conde ou pinha 

(Annona squamosa Mill.) e a atemoia (A. cherimola Mill. x A.squamosa L.) (TAKAHASHI, 

2008). As espécies apresentam-se ricas em carboidratos, sendo fonte de energia, sais minerais 

como cálcio, fósforo, potássio e tendo grande importância em diversas funções biológicas, tais 

como proteção aos ossos, dentes e musculatura mais firme (PINTO et al., 2005; SCUC, 

2006). Outra espécie de destaque é a cherimoia (A. cherimola Mill.) considerada uma das três 

frutas mais saborosas do mundo, junto com o mangustão e o abacaxi (DONADIO, 1997).  
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A atemoia é um híbrido, gerado do cruzamento artificial na Flórida (EUA) no ano 

de 1908. A fruta-do-conde ou pinha ou ata (A. squamosa L.) foi a espécie doadora de pólen, 

originária da América tropical e a cherimoia (A.cherimola Mill.) a receptora, originária do 

Equador. Do cruzamento dessas duas espécies surgiu o híbrido atemoia, sendo o prefixo “ata” 

emprestado do nome comum da Annona squamosa e o sufixo “moia” derivado da cherimóia 

(SANEWSKI, 1991).  

O cultivo de atemoia vem se destacando ano após ano entre as anonáceas de 

grande importância no Brasil, especialmente nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e, em 

menor escala, no Paraná e nos estados do Nordeste brasileiro em função de sua maior 

produtividade em relação à pinha e também pelo aumento de seu consumo, à medida que se 

torna mais conhecida no mercado. O Estado de São Paulo conta atualmente com cerca de 

1.500 ha plantados com atemoieira, todavia ao final da década de 1990, essa mesma área era 

ocupada com pinheiras que, pouco a pouco, foram reduzidas e atualmente a estimativa é de 

que apenas 200 ha são cultivados com a produção de pinha (SÃO JOSÉ et al., 2014). 

A comercialização de atemoia e demais anonáceas nas centrais de abastecimento 

está concentrada na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), 

com 61% do volume comercializado nas 15 maiores Centrais Atacadistas (CEASAS) 

(CONAB, 2013; WATANABE et al., 2014). A principal espécie comercializada é a atemoia, 

seguida pela pinha e pela graviola e apesar de algumas outras espécies, como a cherimóia, 

serem encontradas na CEAGESP, o volume ainda é pequeno e, por esse motivo, não há 

registros (SIEM, 2013). A origem predominante das anonáceas comercializadas na 

CEAGESP, em 2012 está concentrada em três Estados: Bahia (39%), São Paulo (30%) e 

Minas Gerais (29%) e sua oferta ocorre nos meses de junho, julho e agosto (SIEM, 2013). 

No Brasil, as anonáceas pertencem a um grupo de produtos com uma realidade de 

consumo crescente, embora a oferta interna ainda seja insuficiente, pois a produção nacional 

não se apresenta bem consolidada (MELLO et al., 2003; SOBRINHO, 2010). Para isso, é 

necessário acompanhamento sistemático do mercado, da demanda e das exigências do 

consumidor, além de organização da cadeia produtiva, em especial na adoção de práticas 

recomendadas de colheita, pós-colheita, transporte e distribuição, que contribuam para 

padrões de maior qualidade e competitividade das frutas (NOGUEIRA et al., 2005).  

A compreensão da importância da família Annonaceae e o planejamento de cada 

etapa do processo produtivo são de vital importância para o sucesso da expansão das áreas de 
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produção. Salienta-se que a base para a obtenção de elevada produtividade é a qualidade da 

muda empregada nas áreas de produção.  

 

4.2. Propagação vegetativa por enxertia 

As anonáceas podem ser propagadas por sementes, estaquia, enxertia, alporquia e 

cultura de tecidos. No entanto, espécies exploradas comercialmente apresentam problemas 

quanto à produção de mudas, apesar da variedade de métodos a serem empregados. 

 A propagação sexuada tem relevante valor ecológico e genético, no entanto, 

escasso valor agronômico, devido ao elevado grau de heterozigose das espécies, o que limita 

o uso das sementes à produção de porta-enxertos (PINTO et al., 2005; KAVATI, 2013; 

ENCINA et al., 2014). Independente do objetivo, sementes de anonáceas apresentam 

variáveis níveis de dormência, que vão desde dormência morfológica, fisiológica e até morfo-

fisiológica (RIZZINI, 1973; SMET et al., 1999; CORSATO et al., 2012; FERREIRA et al., 

2014).  

Com a necessidade de se obter pomares homogêneos, produtivos e com frutos de 

elevada qualidade, deve-se usar formas de propagação vegetativa, como a enxertia 

(TOKUNAGA, 2005; BRAGA, 2008; SAVAZAKI, 2013) que inclusive, é o método de 

propagação mais empregado para a atemoia (GEORGE; NISSEN, 1987; STENZEL et al., 

2003; KAVATI, 2013).  

Os primeiros povos a utilizar a técnica da enxertia foram os chineses com espécie 

do gênero citrus, família botânica Rosaceae. Por aproximadamente 2000 anos, produtores 

unem a parte radicular de uma espécie à parte aérea de outra espécie desejável, processo 

conhecido como enxertia (JENSEN et al., 2003; HARTMANN et al., 2011). A arte de 

enxertar é amplamente empregada em diversas frutíferas lenhosas, tais como maça (Malus 

domestica), pêra (Pyrus communis), uva (Vitis vinifera), pêssego, damasco, nectarina e cereja 

(Prunus spp.) e atemoia (A. cherimola Mill x A. squamosa L.) (TOKUNAGA, 2005; 

KOUNDOURAS et al., 2008; ERREA et al., 2001; AKCAY et al., 2008; PINA; ERREA, 

2008a; PRASSINOS et al., 2009; HARTMANN et al., 2011; KAVATI, 2013). 

A enxertia também pode ser utilizada como ferramenta no estudo de diversos 

efeitos fisiológicos. Em particular, enxertia em plantas de Arabdopsis, amplamente estudada 

como planta modelo, tem contribuído para o conhecimento da fisiologia vegetal (AYRE; 

TURGEON, 2004; CORBESIER et al., 2007; FLAISHMAN et al., 2008; NOTAGUCHI et 

al., 2009; HUANG; YU, 2009; HARADA, 2010).  
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Em relação aos porta-enxertos mais usados para atemoia relatam-se as espécies 

araticum-de-terra-fria (A. emarginata Schltdl. H. Rainer), a fruta-do-conde (A. squamosa L.) e 

a própria atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L.) (KAVATI, 2013). Embora esta 

última espécie seja utilizada como porta-enxerto, é suscetível a fungos presentes no solo 

(STENZEL et al., 2003). A capacidade de duas plantas em formar uma combinação “bem 

sucedida” se deve em grande parte à sua constituição e modo de desenvolvimento, incluindo-

se características anatômicas e fisiológicas (HARTMANN et al., 2011).  

Ao contrário do que seria a compatibilidade, a incompatibilidade pode ser 

expressa por enxertos “mal sucedidos”, pelo crescimento deficiente ou anormal da planta 

enxertada, pela hipertrofia do ponto de união do enxerto ou pela fraca resistência mecânica da 

união, que nos casos extremos, pode resultar no rompimento dos tecidos no local do enxerto, 

podendo a incompatibilidade se manifestar imediatamente ou ser protelada por muitos anos 

(KAVATI, 2013).  

Sinais de incompatibilidade precoce após a enxertia são relatadas em pêra 

enxertada em marmeleiro (GÖKBAYRAK et al., 2007) e também atemoia enxertada em 

biribá (Rollinia mucosa Bail. Sinonímia Annona mucosa) (ALMEIDA et al., 2010). No 

entanto, isto não significa que posteriormente a incompatibilidade não apareça no campo ao 

longo da vida útil da planta. Deve-se ter em mente a diferença do que seria a 

incompatibilidade provocada por ação virótica, da reação “negativa” entre os parceiros na 

enxertia (CREASAP et al., 2004), de reações que resultem em hipertrofia de tecido na região 

abaixo, acima ou na região enxertada (‘pata de elefante’) (BONAVENTURE, 1999; 

TOKUNAGA, 2005) ou de reações provocadas por ambientes inadequados para determinadas 

espécies.  

Em relação a este último caso, a copa atemoia possui grande área foliar e sob 

condições de elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, apresenta elevadas taxas 

de transpiração. Ao ser enxertada em araticum-mirim o suprimento de água é inadequado, o 

que reduz seu crescimento e sobrevivência a campo. O mesmo se verifica em atemoia 

enxertada em araticum-de-terra-fria em altitudes próximas a 600m, avaliada durante 4 anos no 

campo, apresentando desenvolvimento inadequado. Assim, o araticum-mirim é mais adaptado 

a condições de temperaturas e umidade relativa do ar mais elevadas e provavelmente não se 

apresenta adaptado para condições de clima frio. Neste caso, outra espécie deverá ser indicada 

como porta-enxerto (KAVATI, 2013). 
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O uso da técnica da enxertia e a combinação entre diferentes espécies enxerto e 

porta-enxerto há muito tempo vem sendo o alvo de investigações a fim de propor soluções 

quanto a possíveis problemas de adaptação das plantas comerciais a inúmeros fatores bióticos 

e abióticos no campo, tais como resistência a patógenos, influência da temperatura e 

condições de sombreamento, estresse térmico, salino e nutricional (PINA; ERREA, 2005; 

COLLA et al., 2010a; HARTMANN et al., 2011).  

Segundo Tokunaga (2005) o araticum-de-terra-fria, comparado ao araticum-

mirim, é mais vantajoso como porta-enxerto, pois sua duração no campo é maior e não 

apresenta sinais de “pata de elefante” e nanismo. Além disso, a copa da atemoia enxertada 

sobre araticum-de-terra-fria é mais vigorosa do que sobre araticum-mirim (SCALOPPI 

JUNIOR, 2007).  Para iniciar a produção há necessidade de esperar um ano ou mais para que 

as plantas enxertadas sobre araticum-de-terra-fria possam produzir frutos. Já para plantas de 

atemoia enxertadas em araticum-mirim o tempo de espera para o início da produção é mais 

rápido (aproximadamente 12 meses). Além disso, a espécie araticum-mirim induz ao 

nanismo, evento considerado benéfico por alguns autores, como Bonaventure (1999) e 

Prassinos et al. (2009) por possibilitar o aumento a densidade das plantas por área cultivada.  

Zhu; Welander (1999) e Webster (2003) afirmam que em plantas de maça (Malus 

sp.), os porta-enxertos nanicantes apresentam vantagens como redução do tamanho da copa, 

precocidade de produção e maior rendimento de frutos/planta. Nanismo em plantas frutíferas 

é uma característica vantajosa, pois reduz os custos de produção, por aumentar a densidade 

das plantas por área cultivada (CELTON et al., 2009; TOMBESI et al., 2010). 

Outra espécie que tem sido estudada para uso como porta-enxerto é o biribá [A. 

mucosa (Bail.) H. Rainer], considerada tolerante a nematóides e brocas-do-tronco, além de 

atender às demandas dos produtores quanto à escolha de porta-enxertos mais rústicos que, 

além de se adaptarem às condições fitossanitárias e edafoclimáticas, permitem a ampliação da 

adaptabilidade da copa. O biribá que tem o Brasil como centro de origem é planta nativa das 

matas pluviais Atlânticas e Amazônicas, desenvolve-se bem nos diferentes habitats e parece 

ser mais tolerante a podridões de raízes e ao ataque de pragas, além de possuir 

compatibilidade comprovada quando enxertado com gravioleira (Annona muricata L.), 

embora apresente incompatibilidade na enxertia com a copa atemoia (Annona cherimola Mill. 

x Annona squamosa L.) (MANICA  et al., 2003;  SANTOS et al., 2005; ALMEIDA et al., 

2010).  
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Em anonáceas a influência do porta-enxerto nas características da copa é notável a 

campo (SCALOPPI JÚNIOR, 2007). A variabilidade genética dentro de linhas de plantas 

jovens de porta-enxertos e entre as diferentes espécies induz ampla variabilidade no 

desempenho da copa, o que requer muito mais estudos do que os dados disponíveis, como por 

exemplo, relações hídricas e de trocas gasosas.  

 

4.3. Trocas gasosas  

A fotossíntese é o conjunto de processos fisiológicos mais estudados e melhor 

elucidados em todo o reino vegetal (reações luminosas, transporte de elétrons, reações 

enzimáticas), por serem considerados essenciais para a sobrevivência das plantas. Toda 

produção de biomassa depende da atividade fotossintética com a produção de fotoassimilados 

que constituem mais de 90% da matéria seca do vegetal. Uma parte destes assimilados é 

usado durante o crescimento da planta, tornando-se biomassa e outra parte é oxidada no 

processo de respiração e serve como fonte de energia para o crescimento e outras funções do 

processo fisiológico (BUCHANAN et al., 2000; PLAXTON; PODESTA et al., 2006; TAIZ; 

ZEIGER, 2010).  

Processos fotossintéticos em anonáceas têm sido amplamente estudados, pois 

estas informações podem auxiliar a seleção da espécie porta-enxerto e revelam seu 

comportamento em condições adversas tais como tolerância à estresse hídrico pelo excesso ou 

falta d’água e em condições climáticas diferente do seu centro de origem (YAMADA et al., 

1996; NÚÑEZ-ELISEA et al.,  1998; HIGUCHI et al., 1998; OJEDA et al., 2004a; ENDRES, 

2007; BARON et al., 2014).  

As espécies fruta-do-conde (A. squamosa L.) e a cherimoia (A. cherimola Mill.) 

apresentam comportamento distinto em regimes alternados de temperatura dia/noite 

(30º/25ºC), com maior desenvolvimento apresentado pela espécie fruta-do-conde e prejuízos 

para a espécie cherimoia, com menores valores de assimilação de carbono por diminuir o 

conteúdo de clorofila nas folhas, induziu ao fechamento estomático, aumento da respiração e 

limitada eficiência de carboxilação. A possível explicação talvez se deva a maior 

sensibilidade da espécie cherimoia ao déficit de pressão de vapor (VPDL), o que não é relatada 

para fruta-do-conde, confirmando o cultivo dessa ultima espécie em regiões tropicais 

(HIGUCHI et al., 1999).  

A maioria das espécies anonáceas em fase vegetativa (planta jovem), cultivadas 

em vasos a temperatura de 25ºC, foram menores do que plantas de atemoia de pomar aberto 
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(MARLER et al., 1994; NÚÑEZ-ELISEA et al., 1999; OJEDA et al., 2004b). Esta resposta 

tem sido atribuída a inibição da Anet como resultado da restrição radicular exercida pelos vasos 

(SCHAFFER et al., 1999). As frutíferas gravioleira (Annona muricata) e fruteira-do-conde 

(Annona squamosa L.) são descritas na literatura como as únicas duas espécies anonáceas 

conhecidas por tolerar alagamento. Ambas são originárias de climas tropicais e apresentam 

menor tolerancia às baixas temperaturas de solo do que o araticunzeiro-do-brejo (Annona 

glabra), espécie indígena de áreas subtropicais (NÚÑEZ-ELISEA et al., 1999). 

Na literatura são encontrados estudos sobre caracterização fotossintética de 

espécies anonáceas nativas. Espécies como araticum-de-terra-fria, araticum-mirim (Annona 

emarginata Schltdl. H. Rainer “variedade terra-fria” e “variedade mirim’) e biribá (Annona 

mucosa Bail. H. Rainer) se apresentam como alternativas para o uso como porta-enxerto em 

diversas regiões do Brasil. Baron et al. (2014) avaliaram as características fotossintéticas das 

espécies citadas acima em diferentes condições de luminosidade, temperatura do ar e umidade 

relativa do ar e concluíram que as condições climáticas obtidas em viveiro telado foram as 

que mais incrementaram as trocas gasosas nestas espécies pois este tipo de ambiente simula as 

condições climáticas de região tropical, possível local de origem (MAAS et al., 1992). De 

acordo com Endres (2007) são poucos os estudos que avaliam respostas ecofisiológicas de A. 

squamosa L. (fruta-do-conde) em diferentes condições ambientais. Estes mesmos autores 

reportam que a variação da transpiração e a condutância estomática em fruteira-do-conde 

irrigada pode ser relacionada à idade da folha e ao défice de pressão de vapor. Durante os 

meses de seca o défice de pressão tem forte influência no fechamento estomático, o qual não 

resulta em redução na transpiração. Em contrapartida, sem a irrigação as plantas não 

conseguem recuperar seus níveis durante a noite, resultando em um controle mais efetivo da 

condutância estomática em relação à transpiração. 

Outro aspecto avaliado nas respostas fotossintéticas em anonáceas é o seu 

comportamento em situações de alagamento. Mielke et al. (2005) trabalhando com A. glabra 

L. afirmam que as elevadas taxas de sobrevivência e de crescimento de plântulas desta espécie 

estão diretamente relacionadas com a capacidade de manter elevada condutância estomática e 

de taxa fotossintética líquida em condições de alagamento. Trabalhos de Núñez-Elisea et al. 

(1998) e (1999) demonstraram variação de tolerância entre as espécies do gênero Annona. 

Araticum (A. glabra L.) e graviola (A. muricata L.) são tolerantes ao alagamento, enquanto 

fruta-do-conde (A. squamosa L.) e fruta-da-condessa (A. reticulata L.) não o são.  
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As trocas gasosas em plantas enxertadas sofrem ação direta do porta-enxerto 

(COLLA et al., 2012) pois o porta-enxerto pode modificar o vigor e a produtividade da 

espécie copa, apresentando  papel direto na relação de compatibilidade entre enxerto/porta-

enxerto, o que se evidencia com respostas no conteúdo de clorofila (LIU et al., 2007; 

ROUPHAEL et al., 2008; ETEHADNIA et al., 2008) e eficiência do fotossistema II (PSII) 

(AHN et al., 1999; HE et al., 2009; ZHENG al., 2009).  

De acordo com Martínez-Ballesta et al. (2010) o restabelecimento das conexões 

vasculares em plantas enxertadas é de fundamental importância para o fluxo de água. As 

plantas enxertadas, ao formarem o calo na interface enxerto/porta-enxerto habilitam o fluxo 

de água do porta-enxerto para a copa, porém insuficiente conexão entre ambos leva ao 

decréscimo do fluxo de agua e, consequentemente, prejuizos na assimilação de carbono e 

condutância estomática, resultando em diminuição no crescimento vegetativo (LACONO et 

al., 1998; MEDINA; MACHADO, 1998; MACHADO et al., 2002; ODA et al., 2005; 

POMPEU JÚNIOR, 2005; MAGALHÃES FILHO, 2008).  

He et al. (2009) afirmam que plantas enxertadas possuem maior capacidade de 

suportar condições edafoclimáticas adversas (salinidade, temperatura de ar e de solo), do que 

plantas não enxertadas. Na literatura são descritas algumas relações fisiológicas afetadas pela 

enxertia, tais como as trocas gasosas com o crescimento e desenvolvimento vegetativo 

(SANTA-CRUZ et al., 2002, YANG et al., 2006, MARTINEZ-RODRIGUEZ et al., 2008; 

HUANG et al., 2010).  

O estádio da planta no momento da enxertia é importante na interação 

enxerto/porta-enxerto. Em solanáceas, plantas com estádio fenológico avançado, 58 dias após 

a semeadura, ao serem enxertadas apresentaram menor desenvolvimento de conexões 

xilemáticas na região enxertada, o que resultou em baixa resistência estomática, comparado 

com plantas mais jovens aos 44 dias após a semeadura (JOHKAN et al., 2009).  

Na literatura são poucos os estudos com abordagem específica em trocas gasosas 

com espécies anonáceas enxertadas. Núñez-Elisea et al. (1999) utilizando copa atemoia e 

copa A. reticulata (fruta-da condessa) enxertada em porta-enxerto A. glabra (araticum-do-

brejo) apresentaram taxa de assimilação de carbono similares ao próprio pé-franco de A. 

glabra em condição de alagamento, todavia os autores afirmam que não está clara a razão do 

pé-franco de A. glabra apresentar menor estímulo pelo alagamento (menor quantidade de 

fotoassimilados em sua  parte aérea) ao contrário do observado em planta enxertada (maior 

mobilização de fotoassimilados para a copa).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423810003705#bib0295
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Em regiões tropicais, o estresse por falta d’água é um dos principais fatores de 

restrição à produtividade das culturas. Em se tratando de plantas enxertadas, principalmente 

quando a combinação enxerto/porta-enxerto envolve espécies diferentes, a economia hídrica 

torna-se ainda mais complexa, pois além dos fatores da interação planta–solo, existe o 

transporte através do xilema do caule, que pode apresentar problemas de conexão de vasos e 

de dimensionamento entre a parte aérea e o sistema radicular. Carvalho et al. (2002) 

reportaram que a taxa de fotossíntese instantânea, clorofila total e eficiência fotoquímica em 

plantas anonáceas enxertadas, em diferentes períodos de seca, não foram reparadas e que 

plantas enxertadas sobre o porta-enxerto Rollinia mucosa (biribazeiro) foram as mais 

afetadas. Os mesmos autores concluíram que mesmo após três dias de reidratação os danos 

causados pelo período de secamento não foram reparados e que a combinação envolvendo A. 

muricata (gravioleira) enxertado em biribazeiro a de pior performance sob condições de 

déficit hídrico.  

Os porta-enxertos podem afetar a copa de diferentes maneiras, como nas relações 

hídricas e trocas gasosas (AHN et al., 1999; LIU et al., 2007; ETEHADNIA et al., 2008; 

ROUPHAEL et al., 2008; ALBACETE et al., 2009; ZHENG et al. 2009). Estas alterações 

também podem ser observadas no desenvolvimento vegetativo e no acúmulo iônico (SANTA-

CRUZ et al., 2002, YANG et al., 2006, MARTINEZ-RODRIGUEZ et al., 2008; HE et al., 

2009; HUANG et al., 2010).  

 

4.4. Acúmulo iônico  

Para a nutrição adequada das plantas, além da quantidade e da relação entre 

nutrientes, é preciso conhecer os padrões normais de acúmulo de elementos na massa seca e 

dos nutrientes ao longo do tempo de cultivo (FRANCO; PRADO, 2006). Além do que, o 

conhecimento da marcha de absorção e do acúmulo de nutrientes nas diferentes fases de 

desenvolvimento da planta é importante, porque permite determinar em qual período de 

cultivo os elementos são mais exigidos, além de fornecer informações de grande importância 

para determinação ou composição de substrato e um plano de manejo da fertirrigação e 

adubação (MENGEL; KIRKYBI, 2001; MARTINEZ, 2002; FRANCO; PRADO, 2008; 

FRANCO et al., 2008; MARSCHNER, 2012). O emprego da análise foliar como diagnose do 

estado nutricional de plantas baseia-se na premissa fundamental da existência de correlações 

significativas entre teores de nutrientes determinados nas amostras e o crescimento ou os 

componentes de produção da cultura (MALAVOLTA et al., 1997).  
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A quantificação de nutrientes das folhas é outro fator relevante importância nos 

estudos de compatibilidade (RUIZ et al., 1997; KAWAGUCHI et al., 2008; ROUPHAEL et 

al., 2008) pois o porta-enxerto ao tornar-se o responsável em absorver água e nutrientes do 

solo influencia diretamente o conteúdo mineral na parte aérea do enxerto (BASILE et al., 

2003), relação ainda não elucidada (MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 2010). Vários trabalhos 

relatam o acúmulo de macro e micronutrientes em plantas jovens das principais espécies 

comerciais anonáceas (AVILÁN, 1975; SILVA et al., 1986; CARDOSO et al., 1989; REGO 

et al., 1992; GAZEL FILHO et al., 1997; BATISTA et al., 2003; PINTO et al., 2005), todavia 

são escassos os estudos sobre a concentração dos elementos minerais em tecido foliar e 

radicular de plantas enxertadas, bem como sua interação e regulação dos processos envolvidos 

no restabelecimento do vegetal pós-enxertia. 

Na literatura observa-se acúmulo nutricional diferente entre as espécies 

pertencentes à família Annonaceae. Barbosa et al. (2003) trabalhando com plantas jovens de 

A. muricata L. (gravioleira) cultivadas em solo afirmam que absorção de nutrientes 

acompanhou a produção de matéria seca e apresentou a seguinte ordem decrescente para os 

macronutrientes na análise foliar: potássio (K), nitrogênio (N), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e  

fósforo (P). Para Gazel filho et al. (1994), Chu et al. (2001) e Soares et al. (2007) os nutrientes 

mais acumulados na parte aérea das mudas de gravioleira seguem a seguinte ordem 

decrescente para os macronutrientes N, K, Ca, P, S e Mg e, para os micronutrientes manganês 

(Mn), zinco (Zn), ferro (Fe) e cobre (Cu).  Scaloppi Junior (2007) trabalhando com estacas 

caulinares, com um ano de idade, de R. mucosa, A. glabra, R. emarginata e R. silvatica afirma 

que o acúmulo dos nutrientes na parte aérea segue a seguinte ordem decrescente: N, K, Ca, 

Mg, P e S. Em plantas jovens de araticum-de-terra-fria em condições de hidroponia utilizando 

diferentes forças iônicas da solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1950) o acúmulo dos 

macronutrientes no tecido foliar foi, em ordem decrescente: K, N, S, Ca, Mg, P (BARON et 

al., 2013a,b). 

De maneira geral, as plantas controlam a absorção dos elementos minerais pelo 

seu sistema radicular e seus mecanismos de absorção a nível bioquímico sinalizam a parte 

aérea, o que passa a governar a demanda por nutrientes (SAVVAS et al., 2010; 

MARSCHNER, 2012). Uma gama de trabalhos indicam que a enxertia pode limitar a 

absorção e a toxicidade de metais pesados (ARAO et al., 2008; SAVVAS et al., 2009), 

aumentar a eficiência de absorção de elementos essenciais (RUIZ et al., 1997; COLLA et al., 

2010a; ROUPHAEL et al., 2008) e também aumentar a tolerância das plantas enxertadas em 
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um ambiente no qual anteriormente a espécie copa não poderia sobreviver, tais como solos 

salinos ou mesmo alcalinos (COLLA et al., 2010b; EDELSTEIN et al., 2011). 

 

4.5. Biologia molecular e bioquímica de plantas 

Apesar do longo histórico de uso de porta-enxertos e inúmeros estudos a respeito 

dos efeitos dos mesmos sobre o crescimento da copa (SOUMELIDOU et al., 1994; KAMBOJ 

et al., 1999; JENSEN et al., 2003), os mecanismos genéticos pelos quais o porta-enxerto 

exerce controle sobre o crescimento e desenvolvimento da copa são desconhecidos, mesmo 

em casos de porta-enxertos nanicantes (WEBSTER, 1994), que é um dos efeitos mais 

relatados em frutíferas (JENSEN et al., 2003; PRASSINOS et al., 2009).  

Na literatura são reportados inúmeros estudos com opiniões distintas de transporte 

de RNA via floema na interface da região enxertada. Do ponto de vista molecular, diversos 

elementos parecem estar relacionados com a enxertia, incluindo diferentes genes 

codificadores de proteínas bem como RNAs de interferência, como os siRNAs (small 

interference RNA) e miRNAs (micro RNAs) (KUDO;  HARADA, 2007; PANT et al., 2009; 

HARADA, 2010). Porém, o papel exato de cada um destes elementos no processo de enxertia 

é muito pouco compreendido (JENSEN et al., 2003; PINA;  ERREA, 2005; FLAISHMAN et 

al., 2008; PRASSINOS et al., 2009).   

Há inúmeras opiniões distintas do transporte RNA via floema (ECKARDT, 2004; 

KEHR; BUHTZ, 2008; KALANTIDIS et al., 2008; LEE; CUI, 2009; KRAGLER, 2010), pois 

possivelmente moleculas de RNA possam ser transportadas para os respectivos parceiros em 

plantas enxertadas, característica esta que pode ser utilizada no melhoramento da copa 

enxertada (HARADA, 2010).  

Através da heteroenxertia entre plantas de abóbora e pepino, Xoconostle-Cázares 

et al. (1999) obtiveram a primeira evidência de transporte de RNAs mensageiros de abóbora 

(Cmpp16 mRNA). Neste mesmo ano, Ruiz-Medrano et al. (1999) demonstraram transporte  

no floema de plantas enxertadas de transcritos do gene CmNACP utilizando abóbora como 

porta-enxerto e pepino como copa, a análise dos tecidos da copa revelaram a presença de 

transcritos no meristema e órgãos florais.  

Kim et al. (2001) e Kudo; Harada (2007) testaram plantas de batata (Solanum 

tuberosum) enxertadas sobre porta-enxerto de tomate se móleculas de RNA seriam capazes de 

serem transportadas na união da enxertia e se estas alterariam a morfologia da copa batata, 
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indicando forte evidência de existência e função de sinalização que migrou do porta-enxerto 

para a copa. 

De acordo com Pina; Errea (2008a) o gene UGP está envolvido em respostas de 

compatibilidade/incompatibilidade, o que se reforça pela observação de que seus transcritos 

foram pouco detectados no enxerto de combinações incompatíveis quando comparados com 

uniões compatíveis, o que faz deste gene um alvo interessante de estudo em interações 

compatíveis e incompatíveis de enxertia. O gene UGP codifica a enzima UDP-glicose 

pirofosforilase (UGPase) (EC 2.7.7.9, UTP-glicose-1-P uridilIltransferase), enzima chave na 

produção de açúcares-nucleotídeos, interconversão dos açucares, (UDP-glicose) precursor 

relevante na biossíntese dos componentes da parede celular, como celulose, hemicelulose, 

pectina (REITER; VANZIN, 2001; KLECZKOWSKI et al., 2004; LEROUXEL et al., 2006; 

GUPTA et al., 2008; BAR-PELED; O'NEILL, 2011). Além destas funções desempenhadas 

pela enzima, González-Aguero et al. (2011) afirmam que seu estudo fornece, de forma 

preliminar, um grupo de  genes candidatos no estudo de processos fisiológicos em cherimóia 

(A. cherimola Mill.).  

Além da UGPase, o envolvimento de certas enzimas como as peroxidases têm 

sido analisadas durante o desenvolvimento celular nos primeiros estádios de formação do 

tecido na interface enxerto/porta-enxerto em diferentes espécies, embora o seu papel 

específico e seu efeito sobre a compatibilidade ainda não esteja elucidado (PASSARDI et al., 

2005; PINA; ERREA, 2005; HARTMANN et al., 2011). A participação de peroxidases de 

classe III na síntese de ligninas tem sido estudada em muitas espécies de plantas e sistemas de 

cultura de tecidos. Evidências de peroxidases catiônicas têm sido reportadas e a peroxidase 

catiônica de Zignia elegans (ZePrx) tem se mostrado envolvida na lignificação (GABALDÓN 

et al., 2005).  

Santamour (1992) afirma que diferenças na concentração de peroxidase entre o 

porta-enxerto e o enxerto podem levar a uma lignificação anormal e carência de conexões 

vasculares na zona do enxerto. Em plantas em que há similaridade de peroxidase, raramente 

se encontram problemas de incompatibilidade. Isto sugere que as peroxidases possuem um 

papel específico na lignificação e que generalizações sobre sua função na incompatibilidade 

devem ser propostas com cautela. Estudos de Errea et al. (2001), Rodrigues et al. (2002) e 

Telles et al. (2009) propõem que a determinação da atividade enzimática da peroxidase e a 

concentração de compostos fenólicos no tecido xilemático da copa e do porta-enxerto seria 

um prognóstico para verificar combinações incompatíveis.  
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Possivelmente a enxertia, considerada atividade de estresse para o vegetal, pode 

causar aumento da atividade da peroxidase, o que resulta em aumento na lignificação de 

tecidos (PASSARDI et al., 2005). Da mesma maneira Fernándes-García et al. (2004) também 

observaram o aumento da atividade da peroxidase em combinações compatíveis 

Lycopersicum esculentun cultivar ‘fanny’ e cultivar ‘AR9704’ ao longo do tempo (8-15 dias 

após a enxertia).  

Em contrapartida, quando ocorre aumento da atividade da peroxidase em 

combinações já conhecidas como incompatíveis, como é o caso entre a copa Prunus persica 

cultivar ‘Summergrand’ (nectarina) enxertada em P. cerasifera cultivar ‘Myrobalan GF 3–1’ 

(damasco) e P. domestica cultivar ‘Damas GF 1869’ (damasco), Zarrouk et al. (2010) 

afirmam que há maior desorganização das células do câmbio, menor diferenciação do tecido 

vascular, degeneração do floema e xilema na região da enxertia com plantas avaliadas aos 5 

meses após a enxertia, indicando que a atividade da peroxidase pode ser considerado como 

indicador de incompatibilidade precoce.  

Nos últimos anos vem crescendo o número de estudos na interface da região 

enxertada, o que tem revelado desordens celulares, acúmulo de fenóis e presença de 

isoperoxidases, associando-se estas com sintomas de incompatibilidade (GÖKBAYRAK et 

al., 2007; PINA; EREEA, 2007; KAWAGUCHI et al., 2008; ZARROUK et al., 2010; PINA 

et al., 2012), o que vem levando pesquisadores a conduzirem experimentos em combinações 

frutíferas incompatíveis com abordagens na atividade enzimáticas de isoenzimas de 

peroxidases.  

O uso de enzimas (peroxidases) ou perfis proteicos não é tarefa fácil para se 

utilizar como prognósticos na incompatibilidade de enxertia, todavia, a análise de fosfatases 

ácidas e perfis proteicos de isoperoxidases podem ser usados na determinação da 

compatibilidade (GULEN et al., 2002, 2005; GÖKBAYRAK et al., 2007; ZARROUK et al., 

2010). Além da atividade da peroxidase, existe interação desta com os compostos fenólicos, 

pois peroxidases utilizam os compostos fenólicos, principalmente aqueles de baixo peso 

molecular, como substrato para síntese de peroxidases, apresentando balanço inversamente 

proporcional, o que sugere a inter-relacão entre estes dois compostos (HIRAGA  et al., 2001; 

PASSARDI et al., 2005; LIU et al., 2012).  

Diversos estudos afirmam que as peroxidases e compostos fenólicos estão 

envolvidos na lignificação (HIRAGA  et al., 2001; VANHOLME et al., 2008; LIU et al., 

2012) e que são importantes nas primeiras fases da conexão entre o enxerto e porta-enxerto 
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(ERREA, 1998; PINA; ERREA, 2005; HARTMANN et al., 2011) pois as paredes celulares 

dos tecidos do xilema são estruturas dinâmicas compostas de polissacarídeos, compostos 

fenólicos (por exemplo, ligninas), minerais e proteínas (HERRERO et al., 2014).  

A presença de compostos fenólicos é apontada como importante análise na 

avaliação da relação compatibilidade/incompatibilidade (ERREA et al., 2001;  RODRIGUES 

et al., 2001, 2002; MN’GOMBA et al., 2008; TELLES et al., 2009). Os compostos fenólicos 

são descritos como implícitos nos processos de divisão celular, desenvolvimento e 

diferenciação interna de novos tecidos na região da enxertia por regularem a síntese da AIA-

oxidase, mais precisamente o ácido p-cumárico, precursor da lignina, que apresenta funções 

primárias e secundárias no vegetal (ERREA, 1998; MN’GOMBA et al., 2008). No entanto, 

em combinações conhecidas previamente como incompatíveis ocorre acúmulo do ácido p-

cumário no tecido enxertado, podendo levar a não diferenciação do tecido e degradação na 

interface enxerto/porta-enxerto. 

Por outro lado Pina et al. (2012) afirmam que há elevada concentração de 

compostos fenólicos em calos indiferenciados na interface enxerto/porta-enxerto de 

combinações incompatíveis. Além disso, o acúmulo de fenóis (antocianinas, flavononas, 

ácido p-cumárico e o ácido hidroxibenzólico) tem sido associado com a reduzida 

compatibilidade em estádios precoces e tardios no restabelecimento do vegetal pós-enxertia 

em combinações de damasco (ERREA et al., 2001;  USENIK  et  al.,  2006;  PINA; ERREA,  

2008b), Uapaka Kirkiana  (MN’GOMBA  et  al.,  2008) e pêssego (ZARROUK  et  al., 

2010). Estes acúmulos reduzem o conteúdo de auxina o que afeta a diferenciação dos 

elementos de vaso do xilema e floema bem como a lignificação (ERREA, 1998; LIU et al., 

2012) ou ainda, a degradação da auxina, o que interrompe as funções celulares ou reações 

químicas (YURI et al., 1990; MN’GOMBA et al., 2008; HARTMANN et al., 2011). Contudo 

mais estudos são necessários para elucidar se o acúmulo de fenóis em combinações 

compatíveis é a causa ou consequência nas reações de incompatibilidade a nível celular 

(PINA et al., 2012). 

 

4.6. Anatomia  

Na literatura é possível verificar um número considerável de estudos sobre a 

anatomia de plantas enxertadas (interface enxerto/porta-enxerto) em várias plantas lenhosas e 

herbáceas.  A afinidade anatômica entre a planta copa e a planta porta-enxerto é fundamental 

para o perfeito desenvolvimento do vegetal após a enxertia, pois a formação do novo tecido 
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meristemático entre enxerto/porta-enxerto é fundamental para que ocorra a união entre os 

parceiros da enxertia (HARTMANN et al., 2011). 

Para o sucesso da enxertia, deve-se em princípio considerar que haja coincidência 

entre os tecidos próximos ao câmbio (APEZZATO-DA-GLÓRIA; CARMELLO-

GUERREIRO, 2003) de modo a formarem uma conexão contínua, pois o tecido 

meristemático entre o xilema e o floema (câmbio) encontra-se em contínua atividade, 

dividindo e formando novas células, de acordo com características específicas de cada 

espécie, o que justifica o estudo da anatomia da região enxertada (HARTMAN et al., 2011).  

Maiores afinidades anatômicas devem, teoricamente, ser encontradas pelas 

proximidades anatômicas entre as espécies envolvidas e assim a preferência seria 

primeiramente dentro das espécies de uma mesma família. Em anonáceas, em alguns casos, 

essas situações não são verdadeiras, como é o caso da atemoia ou fruteira-do-conde (gênero 

Annona), terem maior compatibilidade com algumas espécies do gênero Annona (sinonímia 

Rollinia), do que sobre espécies do mesmo gênero, como graviola e outras (KAVATI, 2013). 

À medida que as plantas se afastam no parentesco, diminui a compatibilidade. Assim, plantas 

da mesma espécie botânica são mais compatíveis do que plantas de variedades diferentes de 

um mesmo gênero (LEMOS, 2013).  

Cabe ressaltar que no ano de 2007 foi proposto pelo pesquisador Heimo Rainer 

em seu trabalho intitulado “Monographic studies in the genus Annona L. (Annonaceae): 

Inclusion of the genus Rollinia A. St.-Hil.” a alteração taxonômica de todas as espécies do 

gênero Rollinia,  passando então a pertencer ao gênero Annona, sendo o araticum-de-terra-fria 

classificado como A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer. Embora esteja bem documentada a 

alteração taxonômica do gênero na literatura, poucos estudos foram encontrados abordando a 

espécie após sua nova classificação. 

Lemos et al. (2013) reportam que a união do enxerto e porta-enxerto é 

inicialmente formada por células de calos que se dividem rapidamente, originadas de cada 

lado que, posteriormente, se diferenciam para formar um novo câmbio vascular e seu sistema 

vascular associado. O desenvolvimento de plantas compatíveis na enxertia pode ser resumida 

em 3 eventos: adesão do enxerto e porta-enxerto; proliferação de células de calos na interface 

do ponto de enxertia ou ponte de calos, callus bridge; diferenciação vascular por meio da 

interface da enxertia. Aprofundando-se mais ainda nos principais detalhes envolvidos no 

restabelecimento do vegetal pós-enxertia, a literatura descreve outros passos envolvidos são 

descritos ainda cinco eventos: (1) alinhamento dos câmbios vasculares do enxerto e porta-
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enxerto; (2) resposta ao ferimento; (3) formação da ponte de calos; (4) reparo do xilema pela 

diferenciação do câmbio vascular por meio da ponte de calos e (5) produção do xilema 

secundário e floema a partir do novo câmbio vascular da ponte de calos (PINA; ERREA, 

2005; HARTMANN et al., 2011). 

Estudos anatômicos na interface enxerto/porta-enxerto têm revelado que os 

processos envolvidos são similares em diferentes espécies frutíferas, tais como em 

pêssegueiro, nectarineiro, pereira e macieira (SOUMELIDOU  et  al., 1994; ERMEL et al., 

1997; ZARROUK et al., 2010). Estes processos incluem a adesão entre plantas enxertadas, 

formação do calo, estabelecimento de novo tecido vascular e a formação de um sistema 

vascular funcional através da união da enxertia. A aderência dos tecidos parenquimatosos é 

considerada evento precoce na formação da união entre os parceiros de enxerto. Esta etapa do 

processo de enxerto tem sido pouco estudada, uma vez que os eventos-chave que determinam 

a compatibilidade ocorrem mais tarde, quando a continuidade vascular está estabelecendo-se 

em plantas herbáceas (ALONI  et  al., 2010).   

A presença de projeções da parede celular na interface do tecido enxertado tem 

sido proposta como fundamental no mútuo reconhecimento celular (YEOMAN et al., 1978; 

JEFREE; YEOMAN,  1983).  Além disso, a natureza das projecções de parede celular no 

crescimento precoce do calo na interface do enxerto sugere seu papel ativo no reconhecimento 

das células e a fusão bem-sucedida de tecidos entre as células. A coesão inicial entre 

enxerto/porta-enxerto é produzida como resultado a partir da deposição e subsequente 

polimerização de materiais da parede celular em resposta ao ferimento. No entanto, conexões 

vasculares são estabelecidas em frutíferas, mesmo em combinações consideradas 

incompatíveis (ERMEL  et  al., 1997; ESPEN et al., 2005).  

Eventos anatômicos de rejeição tardia do enxerto em frutíferas lenhosas têm sido 

associadas com o mal alinhamento plasmodésmico no momento da enxertia . Neste sentido, 

foi sugerida a existência de um fator de ligação proveniente de um dos parceiros que altera a 

comunicação anatômica na união dos tecidos. Este sinal pode ser proveniente da via 

simplástica através do plasmodesmos recêm formados. Portanto, as fases iniciais de 

desenvolvimento do enxerto podem ser fundamentais para diagnosticar as futuras respostas de 

compatibilidade em plantas lenhosas, o que pode elucidar a natureza fisiológica da formação 

da enxertia antes do estabalecimento de conexões vasculares em espécies do gênero Prunus 

(PINA  et  al., 2009; 2012). 
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 Zarrouk et al. (2010) confirmam que existem diferenças visuais na organização 

estrutural de células e tecidos compatíveis comparados com tecidos incompatíveis em 

enxertos de pêssego, cinco meses após a enxertia. Diferenças exclusivamente localizadas na 

interface enxerto/porta-enxerto, principalmente em componentes do câmbio vascular já foram 

referidas anteriormente por outros autores. O arranjo das células do câmbio foi menos 

organizada em combinações incompatíveis em damasco (ERREA et al., 2001) e pêra 

(ERMEL et al., 1997), o que suporta a idéia de que a desorganização celular do câmbio é um 

indicador precoce de incompatibilidade do enxerto.  

A incompatibilidade entre plantas pode induzir diminuição do crescimento da 

copa e decréscimo no transporte de água, podendo causar a morte do vegetal (DAVIS et al., 

2008). Os sintomas de incompatibilidade geralmente ocorrem em estádios iniciais após o 

restabelecimento do vegetal após a enxertia, quando as conexões vasculares estão se 

formando e os sinais podem se manifestar em estádios posteriores do vegetal, tais como o 

período de frutificação do vegetal, período quando a planta apresenta elevada demanda por 

água (MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 2010). 

Deste modo e com o objetivo de elucidar questões fisiológicas que suportem o 

desenvolvimento tecnológico de modo sustentável, justificamos o estudo das espécies da 

família Annonaceae de modo sequencial, iniciando-se com questões básicas em relação à 

própria produção de mudas.  

Neste contexto, informações genéticas, bioquímicas, fotossintéticas, anatômicas, 

nutricionais e de biomassa são variáveis que auxiliarão a compreensão dos mecanismos 

fisiológicos envolvidos na união entre copa e porta-enxerto da família, sendo o modelo de 

estudo as combinações entre a copa atemoia (A. cherimola Mill.x A. squamosa L.) e os porta-

enxertos araticum-mirim (A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”), araticum-

de-terra-fria  [A. emarginata  (Schltdl.) H. Rainer. “variedade terra-fria”] e biribá [A. mucosa 

(Bail.) H. Rainer]. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Experimentos preliminares 

Testes-pilotos foram instalados com o objetivo de adequar as metodologias a 

serem empregadas nos experimentos e dessa forma foram avaliados diferentes substratos (em 

cultivo protegido) para desenvolvimento vegetativo pleno e satisfatório às espécies porta-

enxertos estudadas. Após a definição do substrato (Bioplant®Gold + Solo fértil + vermiculita 

textura média + fibra-de-côco, 1:2:1:1:v/v) foram realizados testes para adequar metodologia 

quanto à atividade da peroxidase (POD, EC 1.11.1.7), de extração de RNA, de especificidade 

de oligo primers (gene UGP), de técnicas de seccionamentos histológicos e monitoramento da 

concentração iônica de elementos minerais no tecido foliar. 

 

5.2. Material vegetal  

Com o objetivo de garantir o número suficiente de plantas jovens com idade para 

a enxertia, foi realizada a semeadura de 3670 sementes, sendo 1200 sementes de A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria” (araticum-de-terra-fria); 950 sementes 

de A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim” (araticum-mirim); 800 sementes de 

A. cherimola Mill. x A. squamosa Mill. cv. ‘Thompson’ (atemoia) e 720 sementes de A. 

mucosa (Bail.) H. Rainer (biribá) (Figura 01).  

As espécies estudadas foram coletadas, herborizadas, confeccionadas exsicatas, 

etiquetadas e depositadas no Herbário “Irina Delanova Gemtchujnicov” (BOTU), Instituto de 

Biociências (IB), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) Câmpus 

Botucatu, sob o registro no 28233, no 28279, no 27600 e no 27596 referente as espécies 

araticum-de-terra-fria, araticum-mirim, atemoia e biribá, respectivamente.  
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Figura 01. Frutos coletados para extração de sementes. (A) atemoia (Annona cherimola Mill. 
x Annona squamosa L.); (B) araticum-mirim [Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer 
“variedade terra-fria”] à esquerda e araticum-de-terra-fria [Annona emarginata (Schltdl.) H. 
Rainer “variedade terra-fria”] à direita; (C) araticum-mirim [Annona emarginata (Schltdl.) H. 
Rainer “variedade mirim”]; (D) biribá [Annona mucosa (Bail.) H. Rainer]. 

 

A coleta de frutos e ramos reprodutivos da espécie Annona emarginata (Schltdl.) 

H. Rainer “variedade terra-fria” (araticum-de-terra-fria) foi realizada no dia 17 de fevereiro de 

2011 no Núcleo de Produção de Mudas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 

(DSMM) da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), localizado em São Bento do Sapucaí, 

coordenadas geográficas Latitude - 22º 41' 15" S e Longitude - 45º 41' 15" W; da espécie A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim” (araticum-mirim) foi realizada dia 21 de 

fevereiro de 2011 no Núcleo de Produção de Mudas do Departamento de Sementes, Mudas e 

Matrizes (DSMM) da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), localizado em Tietê, coordenadas 

geográficas Latitude - 23º 06' 07" S e Longitude - 47º 42' 53" W; da espécie A. cherimola 
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Mill. x A. squamosa L. (atemoia) e A. mucosa (Bail.) H. Rainer (biribá) dia 08 de maio de 

2011 no município de Piraju - SP da propriedade do Senhor Ronaldo Ferreira (Latitude - 23º 

10' 17" S e Longitude - 49º 30' 76" W) e dos “Irmãos Baron”, Antonio B. Baron e Jair Baron 

(Latitude - 23º 06' 15" S e Longitude - 49º 20' 02"). 

 

5.3. Identificação do material vegetal  

Após a herborização e montagem de exsicatas das espécies anonáceas, utilizadas 

neste projeto, duplicatas do material reprodutivo sob o registro no 28233  e  28279 (Herbário 

“BOTU”)  foram encaminhadas  ao  Professor  Doutor  Renato de Mello-Silva, curador do 

herbário  ‘SPF’, Universidade de São Paulo  (USP) para identificação destas espécimes.  De 

acordo com o professor, as exsicatas popularmente conhecidas como araticum-de-terra-fria e 

araticum-mirim, respectivamente, foram identificadas unicamente como A. emarginata 

(Schltdl.) H. Rainer e dessa maneira as espécies araticum-de-terra-fria e araticum-mirim 

foram indicadas como, A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria” e A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”, respectivamente (Figura 02).   

Figura 02. Exsicatas depositadas no Herbário BOTU. A – A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer. 
“variedade terra-fria”. B - A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim” 

 

5.4. Despolpamento de frutos e extração de sementes  

 Após a coleta, os frutos maduros das 4 espécies foram despolpados 

manualmente com o auxílio de peneira e água corrente, com o cuidado de não se danificar o 

B 

  

A B 

B
A

R
O

N
, D

., 
20

11
. 



31 
 

 
 

tegumento das sementes e, após sua lavagem, as sementes foram mantidas em bancada para 

secagem (Figura 03).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03. Despolpamento de frutos e lavagem de sementes de anonáceas em peneira de 
malha grossa 

 

Após a extração das sementes o teor de água inicial foi determinado pelo método 

da estufa a 105°C ± 03°C durante 24 horas, sendo os resultados expressos em porcentagem 

com base na massa úmida das sementes (BRASIL, 2009), apresentados na tabela 01.  

 

Tabela 01. Teor de água inicial das sementes anonáceas antes de serem germinadas em 
substratos. 

 
 

5.5. Tratamento fitossanitário das sementes  

 As sementes das quatro espécies foram pesadas e submetidas a tratamento 

fitossanitário com solução de hipoclorito de sódio (5%) (Candida®) por 15 minutos (BRASIL, 

2009) e fungicida Dimethyl 4,4'-(o-phenylene) bis (3-thioallophanate ou Tiofanato-metílico) 

formulação 350 g L-1 (35%m/v), fornecido através o uso do produto comercial Certeza® na 

dosagem de 180 ml do produto comercial / 100 kg semente, por um período de 15 minutos de 

imersão, conforme especificação do fabricante. 

 Após estes procedimentos, as sementes foram secas sobre bancada em 

temperatura ambiente por 24 horas com temperaturas entre 18-26ºC (Figura 04).  
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Figura 04. A e B – Sementes de araticum-mirim recém tratadas com fungicida e secas em 
bancada 

 

5.6. Reguladores vegetais  

 Considerando que as sementes de anonáceas apresentam dormência, foram 

realizados tratamentos com reguladores vegetais.   

As sementes de araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e atemoia foram 

embebidas em regulador vegetal GA4 + GA7 + fenilmetil-aminopurina utilizando-se o produto 

comercial Promalin® composto por uma mistura de GA4 + GA7 (1,8%) + N-(fenilmetil)-1H-

6-aminopurina (1,8%) e 96,4% de ingredientes inertes, na concentração de 250 mg L-1, 750 

mg L-1 e 329,14 mg L-1, respectivamente, por 36 horas e aerados ininterruptamente (BRAGA 

et al., 2010). 

Já para as sementes da espécie biribá a recomendação empregada baseou-se em 

Progibb® (GA3), que tem na composição 10% de ácido giberélico (GA3) e 90% de inertes na 

forma de pó-solúvel, na concentração de 500 mg L-1 por 36 horas e aerados ininterruptamente 

(FERREIRA et al., 2006). 

 
 

5.7. Condução experimental pré-enxertia 

 Após o tratamento fitossanitário, a semeadura foi realizada em bandejas de 

poliestireno contendo 72 células preenchidas com vermiculita expandida de textura média, 

marca comercial Plantmax®Eucatex colocando-se 01 semente por célula (BARON et al., 

2011).  
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Aos 15, 35, 38 e 45 dias após a semeadura (DAS) foi possível observar a 

emergência das primeiras plântulas e elevado número destas ao serem semeadas em substrato 

vermiculita de textura média (Brasil Minérios®) para as espécies atemoia, araticum-de-terra-

fria, biribá e araticum-mirim, respectivamente. O desenvolvimento das plântulas foi 

conduzido sob cultivo protegido (viveiro) composto por tela de sombreamento 50%, Anti-UV 

e cor preta, instalado em área experimental (Latitude 22°53ʹ09ʺS e Longitude 48°26ʹ42ʺO, 

850 metros de altitude), anexo ao Departamento de Botânica, pertencente ao Instituto de 

Biociências (IB) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

Câmpus Botucatu (Figura 05). 

As plântulas, ao apresentarem a 1ª folha completamente expandida acima do0 3o 

nó do epicótilo, ou seja, 03o nó do nomófilo, foram denominadas de plantas jovens (mudas) e 

estas com ± 10cm de comprimento foram transplantadas para sacolas plásticas com 

capacidade volumétrica de 17dm3 preenchidas com a mistura do substrato comercial 

Bioplant®Ouro Florestal + Solo Fértil*1+ vermiculita textura média (Brasil Minérios®) + 

fibra-de-côco (Amafibra T11®) obtendo-se assim um substrato composto, 1:2:1:1 v/v (Figura 

06). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 05. A - visão do teto da estufa construído com toras de bambu e telado (sombrite) com 
50% de luminosidade; B - Visão geral do viveiro de mudas com 2,5m de largura, 
comprimento de 3,5m e “Pé-direito” de madeira de 2,5m de altura.  

 

As plantas jovens foram transferidas e mantidas em cultivo protegido, composto 

por estrutura metálica do tipo arco, coberta com filme plástico agrícola de polietileno 

                                                 
*Recomendação de fertilização de frutíferas de clima temperado, seguindo recomendações de Raij et al. (1997) – 
Boletim 100 (IAC) em cova com dimensões de 50cmx50cmx50cm ou 0,125 m1 
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transparente (PEBD, anti-UV) com 150µm, pé-direito de 3 metros, construída respeitando o 

sentido leste-oeste, com sombrite laminado ‘Aluminet’ (Polysack®) apoiado sob o teto, 

permitindo a passagem de intensidade luminosa, oscilando de 400 a 1200 µmol/m²/s (DFFFA, 

densidade de fluxo de fótons fotossintéticamente ativos), no período compreendido entre 

07:00h as 18:00h (período outuno-inverno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 06. Crescimento das mudas sob cultivo protegido 
 

O local de cultivo possui piso interno cimentado, mantido sempre limpo e 

desinfetado com fungicidas e inseticidas além de ser dotado com sistema de irrigação por 

aspersão ativado periodicamente, simulando constantemente condições ambientais de viveiro, 

seguindo instruções de técnicos com larga experiência no assunto. As laterais da casa-de-

vegetação foram revestidas com tela anti-afídeos de cor branca que permite ventilação interna 

natural e abundante. 

 

5.8. Manejo nutricional e tratos culturais pré-enxertia 

A fim de alcançarem o ponto ideal para enxertia, determinado quando o porta-

enxerto alcançou diâmetro de 08-10mm de caule a 15 cm do solo,  compatível com os garfos 

da copa (08-10mm de caule contendo 02-03 gemas) coletada de ramos do ano em pomar 

comercial, as plantas jovens foram irrigadas com água de torneira (400 ml por sacola/dia ou 

quando necessário) e fertilizadas com solução nutritiva via solo Yogen®no5 (230g/100L,  

condutividade elétrica de 1,5 miliSiemens  cm-1). Para suprir a ausência do elemento mineral 

cálcio, foi utilizado o sal Ca (NO3)2 (EC 0,25  miliSiemens cm-1), também aplicado 

semanalmente via foliar utilizando-se o produto comercial Sett® a base de cálcio (Ca), boro 

(B) e nitrogênio (N) (1,5L p.c./ha).  
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A adição dos fertilizantes se estendeu semanalmente até 30 dias antes de se 

realizar a enxertia, segundo recomendações de Gonçalves; Benedetti (2004). Ao completarem 

15 meses de idade todas as plantas que seriam utilizadas experimentalmente tiveram sua 

adubação nitrogenada suspensa completamente, assim como qualquer outra fonte deste 

elemento. A suspensão da fertilização utilizando nitrogênio é rotineira e adotada a mais de 20 

anos, por exemplo, no viveiro de mudas anonáceas do Núcleo de Produção de Sementes e 

Mudas e matrizes (NPSMM) pertencentes à CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral, município de São Bento do Sapucaí – SP) e no viveiro particular Vale das Rhunas 

(Sapucaí-mirim - MG).  

Ao se suspender a fertilização utilizando nitrogênio tomou-se todo cuidado de se 

estabelecer um plano de fertilização sem a adição deste elemento, porém sem prejuízo algum 

para o fornecimento dos demais nutrientes durante o período de interrupção do fornecimento 

de nitrogênio (período de 30 dias até a enxertia). Assim foram adotadas outras maneiras de 

disponibilizar os demais nutrientes para as plantas, pois as fontes de nutrientes utilizadas 

anteriormente não se mostram adequadas para este tipo de manejo nutricional. Para isto foram 

adquiridos sais de fertirrigação como fontes de macronutrientes com exceção para o elemento 

nitrogênio, tais como fosfato mono-potássico, cloreto de cálcio bi-hidratado, cloreto de 

potássio, sulfato de magnésio hepta-hidrtadado e micronutrientes (GONÇALVES; 

BENEDETTI, 2004). 

Outra importante recomendação adotada foi o “desbate de limpeza” em todas as 

plantas jovens, 30 dias antes da enxertia. O “desbaste de limpeza” consistiu em se retirar todo 

e qualquer ramo ou folhas que tenham crescido no caule das mudas, na região compreendida 

do solo até 25 cm de altura, além de toda e qualquer raiz que tenha ultrapassado o limite das 

sacolas plásticas de cultivo. Ao se efetuar esta prática foi pincelado no caule uma solução de 

água + tinta látex branca como maneira de se evitar a entrada de patógenos nos pequenos 

ferimentos ocasionados pela prática.  

Entre os meses de junho e julho foi necessário adotar técnicas para prevenir a 

baixa temperatura, tais como a ‘lona preta’ e ‘lâmpadas incandescentes (Figura 07) e o 

fornecimento de ‘nutrição potássica’ para rustificação e adaptação das plantas a condições de 

baixas temperaturas (GONÇALVES; BENEDETTI, 2004). 
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Figura 07. Técnicas para prevenir a baixa temperatura em casa-de-vegetação, tais como a 
‘Lona preta’ e ‘lâmpadas incandescentes’, respectivamente. 

 

  

5.9. Execução da enxertia 

 Os ‘garfos’ do híbrido atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. 

‘Thompson’) foram disponibilizados pela CATI, localizada no município de São Bento do 

Sapucaí-SP obtidos de uma única planta adulta doadora (matriz), sendo os garfos retirados de 

ramos formados após a poda anual (ramos “do ano”), durante o período de dormência da 

planta (semicaducifólia), em julho. Os garfos foram acomodados e envoltos em pano de 

algodão umedecido com água e mantidos em caixa de isopor hermeticamente fechada para se 

evitar a desidratação  e para seu transporte até o município de Botucatu-SP.  

Ao se obter garfos de uma única planta matriz evitou-se o problema da 

variabilidade genética e seus efeitos sobre os resultados da enxertia, uma vez que todos os 

enxertos (propágulos da copa) se constituem ‘clone’ de uma única planta (Figura 08). 

 
Figura 08. Imagens das plantas momentos antes da enxertia. A esquerda, planta de atemoia 
doadora dos garfos e a direita porta-enxertos com 18 meses de idade após a semeadura. 
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A enxertia do tipo “Inglês complicado” foi realizada de acordo com as 

recomendações técnicas obtidas no Núcleo de produção de mudas da CATI de São Bento do 

Sapucaí-SP. Esta prática consiste, basicamente, no uso de canivete de enxertia para realizar o 

corte em bisel no porta-enxerto (“cavalo”) a 15cm de altura do solo (caule com diâmetro de 8-

15mm de espessura), eliminando-se a parte aérea. No corte em bisel do porta-enxerto, realiza-

se incisão (±20mm)  longitudinalmente  no cilindro vascular. Nesta incisão é encaixado o 

garfo (copa) de mesmo diâmetro que o porta-enxerto, também cortado em bisel e com o 

mesmo tipo de incisão. Após a enxertia a união copa/porta-enxerto é amarrada com fitilho de 

plástico específico para enxertia, a fim de garantir o contato entre os tecidos vasculares e  

evitar a entrada de água (Figura 09).  

Figura 09. A - Detalhe do garfo enxertado sobre o porta-enxerto; B - Visão geral das plantas 
recém-enxertadas. 

 

5.10. Manejo nutricional e tratos culturais na pós-enxertia 

 Após a execução da enxertia, se reestabeleceu o manejo de fertilização 

completa, com fornecimento periódico de elementos minerais, conforme Gonçalves, 

Benedetti (2004). Para se contornar problemas com baixas temperaturas foi adotada a 

utilização de ‘adubação potássica de rustificação’ via solo (300mg L-1) conforme Silva et al. 

(2004) com o intuito de evitar estresses às plantas pela baixa temperatura na estação de 

inverno. 

 

5.11. Tratamentos e Delineamento experimental  

Os tratamentos utilizados foram: 
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- Quatro (04) combinações empregando-se a copa atemoia cv. ‘Thompson’ e 

diferentes espécies (araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá) avaliadas em quatro (04) 

épocas (15, 30, 60 e 90 DAE, com exceção da combinação copa atemoia enxertada em 

atemoia aos 15 DAE), sendo empregadas nove (09) repetições de uma (01) planta por 

tratamento, totalizando 135 plantas enxertadas. 

- Quatro (04) espécies (araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá) e o hibrido 

atemoia avaliados em cinco (05) épocas (momento da enxertia, 15, 30, 60 e 90 dias após a 

enxertia, DAE), com três (03) repetições de uma (01) planta por tratamento, totalizando 60 

plantas pé-franco (plantas não enxertadas); 

Todas as plantas foram distribuídas em quatro (04) blocos ao acaso no interior da 

casa-de-vegetação, sendo que, o número de repetições utilizado em cada uma das análises está 

apresentado junto à descrição da metodologia de cada variável. 

 

5.12. Análises e avaliações experimentais 

5.12.1. Crescimento vegetal 

As avaliações do crescimento vegetal foram efetuadas em área experimental e 

‘Laboratório de Fisiologia Vegetal’ pertencente ao Departamento de Botânica (UNESP) 

Câmpus Botucatu.  

Entre as combinações copa/porta-enxerto foram utilizadas cinco (05) repetições de 

uma planta, avaliadas em duas (2) épocas, 30 e 60 DAE e para as espécies pé-francos foram 

utilizadas (05) repetições de uma planta avaliadas em três épocas (3), momento da enxertia, 

60 e 90 DAE. Foram mensurados: 

- diâmetro de caule a 20 cm do solo em combinações e plantas pé-franco 

(exatamente na região da enxertia), com o auxílio de paquímetro digital ± 0,01mm; 

- altura da parte aérea do colo da planta jovem até a prolongação da última folha 

completamente expandida, com o auxílio de trena graduada em centímetros (cm); 

- número de folhas completamente expandidas (unidades); 

- contagem do número de brotações em combinações.  

Os dados foram obtidos segundo as recomendações de Benincasa (2003) 

  

5.12.2. Trocas gasosas  

As avaliações das trocas gasosas foram efetuadas em área experimental 

pertencente ao Departamento de Botânica (UNESP) Câmpus Botucatu. Entre as combinações 
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copa/porta-enxerto foram utilizadas cinco (05) repetições de uma planta avaliadas em duas 

(02) épocas, 60 e 90 DAE e para as espécies pé-francos foram utilizadas cinco (05) repetições 

de uma (01) planta avaliadas em três (3) épocas, momento da enxertia, 60 e 90 DAE.  

As trocas gasosas foram avaliadas utilizando-se equipamento de sistema aberto de 

fotossíntese e transpiração com analisador de gás CO2 e vapor d’água por radiação 

infravermelha (Infra Red Gas Analyser, IRGA, modelo LI-6400, LI-COR®), em dia 

ensolarado, durante o período das 9:00h as 11:00h  com duração de 2,5 minutos entre uma 

repetição e outra. O aparelho IRGA foi conduzido até a planta para o ajuste da ‘garra’ do 

equipamento no limbo foliar, realizando-se as medidas em todas as repetições, totalizando um 

tempo de trabalho de 110-120 minutos (aprox. 02 horas).  

O aparelho foi configurado para realizar as avaliações das trocas gasosas 

exclusivamente da face abaxial do limbo foliar, uma vez que testes preliminares anatômicos e 

de trocas gasosas (dados não apresentados) confirmaram maior presença de estômatos na face 

abaxial. A concentração de CO2 referência utilizada durante as avaliações foi a presente no 

ambiente, a qual variou de 380 a 400 μmol mol-1 de ar.  

Foram analisadas as seguintes variáveis das trocas gasosas: Taxa de assimilação 

líquida de CO2 (Anet, µmol CO2 m-2s-1), Taxa transpiratória (E, mmol vapor d’água m-2 s-1), 

condutância estomática (gs, mol m-2s-1) e Concentração interna de CO2 na câmara sub-

estomática (Ci, µmolCO2 mol-1ar), adotando-se as condições naturais de luminosidade médias 

(DFFFA) de cada dia de avaliação, incidentes no interior do cultivo protegido. A Eficiência 

do uso da água (WUE, µmol CO2 (mmol H2O)-1) e a Eficiência aparente de carboxilação da 

enzima Rubisco (Anet/Ci) foram determinadas por meio da relação entre a Taxa de assimilação 

líquida de CO2 e Taxa transpiratória, (Anet /E), e Taxa de assimilação líquida de CO2 e 

Concentração de carbono interno na câmara sub-estomática, (Anet Ci), ambas descritas por 

Berry; Downton (1982).  

 

5.12.3. Análises genéticas do gene UDP-glicose pirofosforilase 

As avaliações genéticas foram efetuadas em ‘Laboratório de Biotecnologia e 

Genética Molecular’ pertencente ao Departamento de Genética (UNESP) Câmpus Botucatu.  

Para as combinações foram utilizadas três (03) repetições de uma planta avaliadas em três 

(03) épocas, 15, 30 e 60 DAE (exceção para a combinação copa atemoia enxertada em porta-

enxerto atemoia aos 15 DAE) e para as espécies pé-francos utilizadas (03) repetições de uma 

planta avaliadas em três (03) épocas, 15, 30 e 60 DAE. 
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Para as análises genéticas, amostras obtidas do caule das combinações, 

aproximadamente cinco (05) cm de caule contendo a região do enxerto a 15-20 cm do solo e 

caule dos pé-francos a 20 cm de altura foram coletadas no momento da enxertia, 15, 30 e 60 

dias após a enxertia. As coletas foram realizadas sempre no período da manhã e as amostras 

acondicionadas imediatamente em tubos tipo ‘falcon’, protegidos da luz, resfriadas em 

nitrogênio líquido e armazenadas em ultrafreezer até se processar as análises.  
Ao serem processadas, as amostras de cada repetição foram maceradas, com 

auxílio de graal e pistilo de porcelana previamente autoclavados e resfriados em freezer, até 

que se obtivesse um pó completamente homogêneo. 

  
5.12.3.1.  Extração de RNA total e quantificação2[1]  

A extração do RNA seguiu metodologia descrita por Korimbocus (2002) 

(Baseado em Chang et al. 1993) com algumas modificações***. Foram utilizados cerca de 04 

espátulas rasas (±300mg) de tecido macerado, com posterior solubilização em  800µL do 

tampão de extração CTAB pré-aquecido  (com adição de 02% de β-mercaptoetanol 

imediatamente antes do uso) e incubação por cerca 05 minutos a 60oC. Adicionou-se em 

seguida 800µL de CIA (clorofórmio: álcool isoamílico, 24:1) e  a solução foi homogeneizada. 

As amostras foram centrifugadas a 10000 giros por 10 minutos à 4ºC e o sobrenadante foi 

coletado. A essa solução foi adicionado CIA na proporção de 1:1, seguido de uma 

nova centrifugação por 10 minutos à 10000g. O sobrenadante foi transferido para outro 

microtubo. Um volume de 1/3 do microtubo foi preenchido com cloreto de lítio (LiCl 5M) 

adicionado ao volume de sobrenadante coletado e o RNA total foi precipitado no gelo e na 

geladeira overnight.  Após esse período as amostras foram centrifugadas a 12000g por 30 

minutos a 04oC. O pellet foi ressuspendido lavado em 200µl de TE-SDS (1%), 100µL de 

NaCl (5M) e 300µL de isopropanol (100%). A amostra foi precipitada durante 30 minutos a -

20°C (01:30h de descanso) e centrifugada a 12000g por 20 minutos (04oC). O sobrenadante 

foi descartado e foi adicionado 1mL de etanol 70% (02 vezes com 500µL) com 

posterior  centrifugação a 10000 g por 05 min (4oC). O pellet foi seco rapidamente em estufa 

de secagem e ressuspendido em 30µL de H2O ultrapura autoclavada (tratada com 

Dietilpirocarbonato, DEPC).  Para quantificação do RNA total foi utilizado o 

espectrofotômetro NanoDrop (NanoDrop ND-1000 UV-Vis Spectrophotometer, NanoDrop 

                                                 
2 *** Adequações de protocolo seguindo recomendações do Comunicado Técnico “Protocolo para Extração de 
RNA de Plantas Nativas do Bioma Cerrado e Amazônico - (Embrapa - 170)” de Cordeiro et al. (2010)  

 

https://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1mpm5g13f2ki5#_ftn1
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Technologies®) com base na densidade óptica com a leitura em absorbância à 260nm 

(específica para ácidos nucléicos), foi verificada a quantidade do RNA total. Além disso, as 

razões das absorbâncias 260/280nm e 260/230nm forneceram uma estimativa da qualidade da 

extração. 
 

5.12.3.2. Síntese de cDNA 

Para obtenção do cDNA foi necessário realizar os cálculos de diluição das 

amostras avaliadas. Foram utilizados 2000ng de RNA total extraído para o início da síntese de 

cDNA. Para o tratamento com DNAse, cada amostra foi colocada em termociclador (Perkin 

Elmer GeneAmp PCR System 9600) a 37ºC por 30 minutos. Após 30 minutos foi acrescentado 

a cada amostra 02µL de EDTA (0,0025M) e estas foram levadas novamente ao termociclador 

a 65ºC por 10 minutos. Posteriormente as amostras foram retiradas do termociclador e 

mantidas em gelo. Para a amplificação do cDNA, 10µL de cada amosrtra foi transferido para 

um microtubo e adicionando 2µL de High Capacity (kit High Capacity RNA-to-cDNA Master 

Mix, Invitrogen®). Na sequência estes novos microtubos foram levados ao termociclador com 

a seguinte ciclagem: 25oC por 5 minutos; 42oC por 30 minutos; 85oC por 05 minutos e 04oC 

por 05 minutos. Com o auxílio do espectrofotômetro, as amostras de cDNA foram 

quantificadas. O próximo passo foi o preparo das amostras para a padronização do RT- qPCR 

que foram ajustadas para de 60 ng/µL. 
  

5.12.3.3. RT- qPCR 

Para a quantificação da expressão relativa do gene alvo, UDP-glicose 

pirofosforilase, foram utilizados os normalizadores Ubiquitina e 18S de cherimoia (A. 

cherimola Mill.) já descritos para este tipo de análise (GONZÁLEZ-AGUERO et al., 

2011).  Os oligonucleotídeos para a análise do gene UGP foram gerados utilizando-se o 

software Primer Express 2.0 (Applied Biosystems®). Os parâmetros utilizados para o desenho 

dos primers foram: tamanho entre 18 e 24pb; Tm (Temperature of melting) entre 65 e 70ºC; 

quantidade de GC: entre 40 e 60% e tamanho médio dos fragmentos amplificados entre 50 e 

150pb. 
Para avaliar a expressão gênica do gene candidato selecionado foi utilizado o Kit 

Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix(2X)  (Fermentas®). As reações foram 

preparadas para um volume final de 10µL, em triplicata, utilizando os seguintes reagentes: 

5µL (1X) de SYBR Green/ROX MasterMix (2X), 0,3µL dos oligonucleotídeos sense e 
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antisense (10mM),  2µL de cDNA (30ng/µL) e  2,4µL de  água deionizada. O controle 

negativo foi realizado adicionando-se água ultrapura tratada com DEPC, visando à 

certificação da ausência de qualquer tipo de contaminação nos reagentes.  Foram realizadas 

reações de diluição seriada de cDNA para os cálculos da eficiência dos oligonucleotídeos 

utilizados neste trabalho. 
A amplificação do fragmento alvo foi realizada em termociclador (StepOne 

Plus, Applied Biosystems®), com um ciclo inicial de desnaturação a 95°C por 10 minutos, 

seguido de 40 ciclos com desnaturação a 95°C por 15 segundos, sendo o pareamento e 

extensão realizados a 60°C por 01 minuto. Posteriormente os dados foram analisados no 

programa StepOne Software v 2.1(Applied Biosystems®).  Ao término das reações obteve-se a 

representação gráfica (Amplification Plot) e numérica (Ct, Threshold Cycle) do aumento da 

fluorescência ocorrido durante os ciclos da reação.  Uma primeira análise permitiu afirmar 

que os oligonucleotídeos desenhados amplificaram o produto esperado para as espécies 

atemoia, araticum-mirim e biribá, amplificando entre 25-35 ciclos, entretanto não houve 

amplificação do cDNA para a espécie araticum-de-terra-fria. Desta manera, foi proposta uma 

maneira alternativa de avaliar a expressão do gene UDP-glicose pirofosforilase na espécie 

araticum-de-terra-fria. 
  
5.12.3.4. cDNA utilizando SuperScriptIII  

Foi necessário adotar metodologia alternativa para verificar a amplificação do 

primer desenhado para a espécie araticum-de-terra-fria. A metodologia baseia-se no 

enriquecimento da biblioteca de cDNA com o primer reverse desenhado para o gene UDP-

glicose pirofosforilase. Para este fim foi utilizada a enzima “SuperscriptTM  III Reverse 

Transcriptase”, seguindo as recomendações do fabricante (Invitrogen®).  Inicialmente, 01µg 

de RNA da espécie araticum-de-terra-fria tratado com DNAse I–RNAse free, segundo as 

recomendações do fabricante (Fermentas®), foi submetido a transcrição reversa com a enzima 

SuperScript III. A reação foi realizada utilizando o primer reverso (Oligo-AcUGP) (0,5mM) 

seguindo as recomendações do fabricante e após a transcrição reversa, o cDNA foi 

quantificado em espectrofotômetro NanoDrop® e diluído para uma concentração final de 

60ng/µL. 
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5.12.4. Análises bioquímicas 

Avaliações de atividade enzimática da Peroxidase (POD, EC 1.11.1.7) e 

concentração de compostos fenólicos totais foram efetuadas nos ‘Laboratórios de ‘Fisiologia 

vegetal’, pertencentes ao Departamento de Botânica (UNESP) Câmpus Botucatu.  

Avaliações da atividade enzimática da UGPase (E.C.2.7.7.9) e seu perfil de 

aminoácidos foram realizadas nos ‘Laboratórios de genética molecular’ e ‘fisiologia vegetal’ 

pertencente à Unidad de Fruticultura, Centro de Investigación y Tecnologia Agroalimentaria 

de Aragón (CITA), Saragoça, Comunidade Autônoma de Aragón, Espanha.  

As análises bioquímicas foram realizadas utilizando-se amostras de caule das 

combinações copa/porta-enxerto e pé-francos. Cada amostra foi constituída de 

aproximadamente cinco (05) cm de caule contendo a região do enxerto (entre 15-20 cm do 

solo) e dos pé-francos a 20 cm de altura. As amostras foram coletadas no momento da 

enxertia, 15, 30 e 60 DAE. As coletas foram realizadas sempre no período da manhã e as 

amostras acondicionadas imediatamente em tubos tipo falcon, protegidos da luz, resfriadas em 

nitrogênio líquido e armazenadas em ultrafreezer até se processar as análises.  

Para as análises da POD e Concentração de compostos fenólicos totais das 

combinações foram utilizadas nove (09) repetições de uma (01) planta, avaliadas em duas 

(02) épocas (30 e 60 DAE) e para as espécies pé-francos utilizou-se nove (09) repetições de 

uma (01) planta avaliadas em duas (2) épocas, 30 e 60 DAE. Para a atividade enzimática da 

UGPase das combinações foram utilizadas quatro (04) repetições de uma (01) planta 

avaliadas em duas (02) épocas, 30 e 60 DAE e para as espécies pé-francos utilizadas (04) 

repetições de uma (01) planta avaliadas em uma (01) época, momento antes da enxertia. Já 

para as avaliações do perfil de aminoácidos da enzima UGPase foi utilizada uma (01) única 

repetição para cada espécie pé-franco em uma (01) única época, 60 DAE. 

 

5.12.4.1. Ensaio da atividade da peroxidase (POD, EC 1.11.1.7)  

O extrato enzimático das amostras maceradas foi obtido segundo a metodologia 

descrita por Kar; Mishra (1976). O material vegetal (300mg) foi homogeneizado em 4,0 mL 

de tampão fosfato de potássio 0,1mol L-1 a pH 6,8. Após a homogeneização, as amostras 

foram colocadas para centrifugar por 10 minutos a 5000 g à 04°C, sendo então, o 

sobrenadante coletado em microtubos e armazenado em freezer a -20°C, para posterior 

determinação. A atividade da peroxidase (POD, EC 1.11.1.7) foi analisada seguindo o método 

descrito por Teisseire; Guy (2000). A reação foi conduzida a temperatura ambiente por 05 
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minutos. A formação de purpurogalina foi medida em espectrofotômetro UV-visível a 430 nm 

e seu coeficiente de extinção molar (2,5mmol L-1 cm-1) foi usado para calcular a atividade 

específica da enzima, expressa em mmol de purpurogalina min-1 mg-1 de proteína. Os teores 

de proteínas solúveis do extrato enzimático foram obtidos pelo método de Bradford (1976), 

sendo que as leituras de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro UV-visível a 

595nm, utilizando-se caseína como proteína de referência. 

 

5.12.4.2. Quantificação da concentração de compostos fenólicos totais  

A quantificação dos compostos fenólicos totais foi realizada seguindo a 

metodologia descrita por Herrig et al. (2002), com algumas modificações. O material vegetal 

(250 mg) foi macerado em 5,0 mL de ácido clorídrico  (HCl) 2N  e, em seguida, esse 

macerado foi vertido em tubos de ensaio com tampa e fervido por 30 minutos. Após a fervura 

fez-se o resfriamento, colocando-se os frascos em gelo e água gelada por 03 minutos e, na 

sequência, as amostras foram centrifugadas a 5000 g, por 10 minutos, à 04°C.  

Foi utilizado 100µL desse sobrenadante, diluído em 4500µL de água deionizada, 

no qual acrescentou-se 750 µL de carbonato de sódio (Na2CO3) 1,9M e 250µLde reagente 

‘Folin ciocalteau’. Nesse método, o reagente de Folin-Ciocalteu (RFC), que consiste na 

mistura dos ácidos fosfomolíbdico e fosfotúngstico, em que o molibdênio se encontra no 

estado de oxidação (VI), formando um complexo de cor amarela (Na2MoO4.2H2O), reage 

com compostos fenólicos, mas não de forma exclusiva, diminuindo seu estado de oxidação, e 

formando complexos de coloração azul com esses compostos.   

Essa mistura foi mantida no escuro durante o período de 60 minutos. Após o 

tempo decorrido, foi realizada leitura no espectrofotômetro com um comprimento de onda de 

750 nm. Foi utilizado o ácido ferúlico como padrão de referência, seguindo a metodologia 

descrita por Blum et al. (1991).  

 

5.12.4.3. Ensaio de atividade UGPase (E.C. 2.7.7.9.) 

A atividade enzimática da UDP-glicose pirofosforilase (UGPase) foi examinada 

seguindo a metodologia proposta por Ciereszko et al. (2001a), com pequenas modificações. 

Dois (02) µl de extrato proteíco foram misturados em tampão de extração contendo 100 mM 

de TRIS-HCl e 05 mM de MgCl2, 0,8 mM de NAD (solução "stock" a 10 mM), 0,8 mM de 

UDP- glicose, glicose 1,6-bifosfato, 04 unidades de fosfoglucomutase e glicose-6-fosfato 

desidrogenase (Sigma®). Por fim, 02 mM de pirofosfato (PPi) foi adicionado para iniciar a 
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reação. A leitura da atividade UGPase foi determinada em 340nm por espectrofotômetro. Para 

os ensaios de atividade enzimática (n=9, ± erro padrão, E.P.). A atividade é descrita em mmol 

min-1 (g FW)-1. 

 

5.12.4.4. Perfil de aminoácidos da UGPase (E.C. 2.7.7.9) 

5.12.4.4.1. SDS-PAGE e MALDI-TOF 

A proteína total do extrato vegetal foi separada por SDS-PAGE em um sistema 

contendo “resolving” gel 15% e “stacking” gel 04% de acordo com o procedimento de 

Laemmli et al. (1970). A separação foi realizada usando gel de 0,75 mm gel com as 

dimensões de 8,3 cm x 7,3 centímetros (Miniprotean II-System Bio-Rad®). Em cada poço do 

gel foi aplicado 24 mg de proteína e depois da eletroforese, os géis foram corados com 

Comassie Brilliant Blue R-250 durante a noite (overnight). A análise de SDS-PAGE foi 

realizado três vezes.  

As análises foram realizadas com amostras de caule de pé-franco de atemoia, 

araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá, conforme proposto por Pina; Errea (2008). A 

potencial banda contendo a enzima UGPase (aproximadamente 55 kDa) foi recortada do gel e 

lavada várias vezes com água esterilizada. O mapeamento de peptídeos por MALDI-TOF 

acoplado à espectrômetro de massa foi realizada pelo serviço de proteômica CNB (‘Centro 

Nacional de Biotecnología’, CSIC, Madrid, Espanha) e os dados obtidos foram analisados 

utilizando o banco de dados de proteínas MASCOT (http://www. matrixscience.com). 

Consultas ao banco de dados foram realizadas usando os seguintes parâmetros  tolerância 

máxima permitida de erro (50 ppm); máximo de uma (01) clivagem perdida para peptídeos 

trípticos e a carbamidometilação das cisteínas como modificações fixas.  

 

5.12.5. Concentração iônica de elementos minerais 

As avaliações do acúmulo iônico foram efetuadas em ‘Laboratório de Nutrição 

Mineral de Plantas’ pertencente ao Departamento de Solos e Recursos Ambientais (UNESP) 

Câmpus Botucatu. Foram realizadas determinações de elementos minerais, nitrogênio (N), 

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) do tecido foliar e tecido 

radicular nas combinações utilizando-se quatro (04) repetições de duas (02) plantas cada 

avaliadas em uma (01) época, 60 DAE, e para as espécies pé-francos utilizadas quatro (04) 

repetições de duas (02) plantas cada avaliadas em uma (01) época, momento antes da 

enxertia. Após a coleta do limbo foliar e tecido radicular, os mesmos foram lavados em água 
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corrente e submetidas ao processo de secagem em estufa de circulação forçada de ar, entre 65 

a 70°C, com posterior moagem em moinho tipo ‘Willy’, acondicionamento em sacos de papel 

e armazenagem em caixas de isopor hermeticamente fechada. A metodologia utilizada para a 

determinação dos elementos minerais seguiu as recomendações de Malavolta et al. (1997).  

   

5.12.6. Análises anatômicas 

Seccionamentos anatômicos dos caules foram efetuadas no ‘Laboratório de 

Morfologia vegetal’, pertencentes ao Departamento de Botânica (UNESP) Câmpus Botucatu. 

Foram realizados seccionamentos anatômicos transversais e longitudinais das combinações 

utilizando-se três (03) repetições de uma planta cada, avaliadas em três (03) épocas, 15, 30 e 

60 DAE.  Amostras caulinares na região de união do enxerto das combinações foram fixados 

em FAA 70 (formaldeído, ácido acético e álcool), conforme metodologia de  Johansen (1940) 

com o auxílo de bomba a vácuo e conservados em álcool etílico 70%. Os caules enxertados 

foram separados em pequenos potes plásticos, e adicionando-se uma solução de PEG 1500 

(Polietilenoglicol 1500, Merck-millipore®) + água deionizada na proporção 10:1 ou 10%. Em 

seguida as amostras foram submetidas à bomba-vácuo por 30 minutos e após este período 

todas as amostras foram mantidas em estufa de secagem à temperatura de 60ºC por 24 horas. 

Após 24 horas foi descartado a solução de PEG + água deionizada (10%) e preparada a 

mesma solução a 20%. O processo seguiu até a concentração final de 100%, onde as amostras 

permanecerem por 24 horas. A seguir, elas foram mantidas sob bancada para secagem natural 

(MARI, 2007). 

Para que o corte fosse íntegro, pincelou-se o local da amostra a ser seccionada 

(região enxertada) com uma solução de cola ‘PVC’ (Tigre®) + Acetato de Butila e sua 

secagem sobre o material vegetal com o uso de um secador de cabelo. Após formar uma 

finíssima película sobre o material foi realizado o seccionamento transversal da amostra com 

espessura de corte de 17 micrômetros em micrótomo de deslize. À medida que foram 

realizados os cortes, os mesmos foram mantidos em lâminas e visualizados com auxílio de 

uma ocular micrométrica acoplada em microscópio de luz. Após sua visualização, os mesmos 

foram embrulhados com papel alumínio, etiquetados e armazenados em geladeira (04ºC) para 

posterior processamento.  

A segunda etapa consistiu em retirar os cortes da geladeira e coloca-los em uma 

placa de petri com água à 40ºC por 05 minutos até que o ‘PEG’ se dissolvesse por completo. 

Após este processo, os cortes foram lavados com água deionizada (02 vezes) e adicionado 
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com um conta-gotas hipoclorito de sódio (Candida®) a 50%, deixando-se por 01 a 02 minutos 

até que os cortes  estivessem descoloridos. Após esse processo, os cortes foram lavados com 

água deionizada (02 vezes) e em seguida adicionado com conta-gotas agua- acética, deixando-

se por 01 a 02 minutos, para neutralizar a água sanitária e depois lavados os cortes novamente 

com agua deionizada (02 vezes) até que a eliminação total da água sanitária. Na sequência foi 

adicionado com conta-gotas o corante astra blue + safranina (BUKATSCH, 1972) mantido 

por 2 minutos e em seguida lavados com água destilada (3 vezes).  

Posteriormente, realizou-se desidratação alcóolica seriada, com álcool etílico à 

10%, 30%, 50%, 70%, 90%, 96% e 99,8%. Após este processo, os mesmos foram colocados 

delicadamente, com o auxílio de uma pinça, sob papel de filtro (para se retirar excesso de 

álcool e água). Após este processo, foi adicionado com conta-gotas uma gota de adesivo de 

albumina sobre uma lamina, espalhada e friccionada com o dedo até que a lamina fique 

grudada no dedo. Depois desse procedimento, foi colocado sobre os cortes um pedaço de 

papel de etiqueta com o lado brilhante para baixo e outra lamina por cima (fazendo assim um 

‘sanduiche’ com os cortes) e por fim mantido um peso em cima desta lamina, por 24 horas.  

A terceira etapa consistiu em se retirar o peso das laminas e colocá-las em cubas 

de vidro com acetato de butila + etanol 100% na proporção de 1:1, deixando-as por cerca de 

05 minutos. Após esses 05 minutos retiraram-se as lâminas desta cuba e colocou-se em outra 

cuba contendo acetato de butila puro, deixando-se por mais 5 minutos, até que o papel de 

etiqueta se desprenda das laminas. Por fim, montou-se as laminas com Entelan® e aguardou-

se 7 dias para que o mesmo endureça completamente. 

 

5.12.7. Análise estatística  

Os dados foram submetidos ao teste de homegeneidade entre as variâncias, e ao 

atender as pressuposições estatísticas (homocedasticidade entre as variâncias) os mesmos 

foram analisados estatisticamente por meio da análise de variância (ANOVA), e quando 

necessário suas médias foram comparadas pelo teste de média Tukey, à nível de significância 

de 05% (p<0,05), conforme recomendações de Mischan; Pinho (1996).  
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6. RESULTADOS 

Conforme estabelecido pelo programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas 

(Botânica), expresso na portaria n° 01/2010-SPG/IBB/UNESP, os resultados serão 

apresentados na forma de artigos científicos, seguindo as normas da ABNT NBR 10520 

(citação em documentos) e ABNT NBR 6023 (referências). Assim, os resultados foram 

organizados em 4 capítulos (artigos), intitulados: 

- Gas exchanges in Annonaceus species under different crop protections 

publicado na Revista Brasileira de Fruticultura (v.36, edição especial, p.243-250, 2014); 

- Alterações fisiológicas moduladas por diferentes porta-enxertos na copa atemoia 

(Annona cherimola Mill. x Annona squamosa L. cv. ‘Thompson’); 

 - Relações de incompatibilidade em Annona: peroxidase e compostos fenólicos; 

- Influência da enxertia na expressão e atividade enzimática de UDP-glicose 

pirofosforilase em plantas de Annona.  
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6.1. Capítulo I. GAS EXCHANGES IN ANNONACEUS SPECIES UNDER 

DIFFERENT CROP PROTECTIONS 

 

Daniel Baron1, Gisela Ferreira2, João Domingos Rodrigues2,  

Ana Claudia Macedo3, Amanda Cristina Esteves Amaro33 

 

ABSTRACT: This study aims to investigate the gas exchanges of different species of 

Annonaceae due to environmental variations provided by different types of crop protection. 

‘Araticum-de-terra-fria’, ‘araticum-mirim’, ‘biribá’ and atemoya seedlings were cultived in 

three different crop protections: nursery, greenhouse and warm house. Gas exchanges were 

obtained in six plants, from 9:00 to 11:00 am, with IRGA, LI-6400, at 180 Days After 

Transplanting. The different types of crop protection had a direct influence on gas exchanges 

of these species. Thus, nursery provided suitable conditions for ‘araticum-de-terra-fria’, 

‘araticum-mirim’ and ‘biribá’, increasing their gas exchanges. To atemoya the best crop 

protection was greenhouse. 

 

Index terms: Photosynthesis, environmental condition, Annona emarginata, Annona mucosa, 

Annona squamosa L. x Annona cherimola Mill. 
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TROCAS GASOSAS EM ESPÉCIES DE ANNONACEAE EM DIFERENTES  

CULTIVOS PROTEGIDOS 

 

RESUMO: Objetivou-se investigar as trocas gasosas de diferentes espécies Annonaceae em 

função de variações ambientais proporcionadas por diferentes tipos de cultivos protegidos. 

Mudas de araticum-de-terra-fria, araticum-mirim, biribá e atemóia foram cultivadas em três 

diferentes condições ambientais: viveiro, casa-de-vegetação e estufa. As avaliações de trocas 

gasosas foram feitas com seis plantas, das 09:00 as 11:00h, através do IRGA, LI-6400, aos 

180 dias após o transplante. Os diferentes tipos de cultivo tiveram influência direta sobre as 

trocas gasosas dessas espécies. Assim, o viveiro proporcionou condições mais adequadas para 

o ‘araticum-de-terra-fria’, ‘araticum-mirim’ e ‘biribá’, incrementando suas trocas gasosas. Já 

para atemóia, o melhor ambiente de cultivo foi a casa-de-vegetação. 

 

Termos de indexação: Fotossíntese, condições ambientais, Annona emarginata, Annona 

mucosa, Annona cherimola Mill. x Annona squamosa L.  
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1. INTRODUCTION 

Atemoya (Annona cherimola Mill. x A. squamosa L.) is a fruit used worldwide in 

food industry for the production of ice-cream, candies, jams, juices, liqueurs and consumption 

‘in natura’ (SCUC, 2006; TORRES et al., 2009). This hybrid must be propagated by grafting 

to ensure commercial characteristics (TOKUNAGA, 2005). 

According to Kavati; Watanabe (2010), find rootstock resistant to pathogens and 

that exhibit greater compatibility with atemoya has not been easy, however, Scaloppi Junior 

(2007) reports that ‘araticum-de-terra-fria’ [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variety. terra-

fria”] and ‘araticum-mirim’ [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variety mirim”] have 

tolerance to root rot caused by Phytophthora nicotianeae var. parasitica, Pythium sp. and 

Rhizoctonia solani, besides being considered for potential use as rootstock (TOKUNAGA, 

2005). ‘Biribá’ [A. mucosa (Bail.) H. Rainer], has been studied to avoid problems with 

nematode and stem-borers, with better adaptation to adverse conditions allowing the 

expansion of adaptability of scion (ALMEIDA et al., 2010). 

All production of biomass depends on photosynthetic activity of source, and 

photoassimilation constitutes more than 90% of the dry material of the plant. A portion of 

these assimilated is used during growth of the plant, becoming biomass, and, another part, is 

oxidized in respiration and serves as energy source for growth and function of biological 

processes (PLAXTON; PODESTA et al., 2006).  

Metabolic rates of plants are influenced by environmental conditions. They 

determine rates and proportions of photosynthesis and respiration, eventually even, possibly 

biological and economic productivity of these plants (VAN DONGEN et al., 2011). 

Therefore, it becomes increasingly important to study the physiology of source and a way to 

study it is by measuring gas exchanges. 

Species like ‘araticum-de-terra-fria’, ‘araticum-mirim’, ‘biribá’ and atemoya are 

presented as viable alternatives and successful as rootstocks, in several regions of Brazil. The 

aim of this study was to evaluate how climate conditions in different types of crop protection 

affect gas exchanges of ‘araticum-de-terra-fria’, ‘araticum-mirim’ and ‘biribá’ species and 

hybrid atemoya. 
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2. MATERIAL E METHODS 

The experiment was conducted in Botucatu, São Paulo, Brazil, 48º 24' 35" W, 22° 

49' 10" S and 850m, from February until June 2012. Seeds 'araticum-de-terra-fria' 'araticum-

mirim' and 'biribá' species along with hybrid atemoya were disinfected with sodium 

hypochlorite (1%) and CAPTAN® fungicide (DELIOPOULOS et al., 2010). Thereafter, seeds 

were sown in polystyrene trays filled with vermiculite (BARON et al., 2011), until their 

emergence. The first fully expanded leaves above the third node of the epicotyl, or third node 

nomofile, were named seedlings with ± 10 cm in length, and then transplanted to plastic bags 

with a capacity of 5dm3, containing a mixture of fertile soil texture vermiculite medium 

texture + coconut fiber medium texture + decomposed pine bark medium texture (1:1:1:1, 

v/v). Seedlings were grown with complete nutrient solution diluted to 50% of its ionic 

strength, electrical conductivity (EC) of 1.0 miliSiemens/cm-1 (BARON et al., 2013), applied 

weekly 300 ml of this solution per pot. Two months after transplanting, seedlings were placed 

in the treatments for acclimatization.  

Treatments consisted of cultivating four different species  ‘araticum-de-terra-fria’, 

‘araticum-mirim’, ‘biribá’ and atemoya under three different conditions of crop protection  

Nursery, uncontrolled environmental conditions (control treatment), consisting shaded tunnel 

(18% shading) with 622,57 µmol m−2s−1 light photosynthetic active radiation, anti-UV and 

black, commonly used by nurseries; Greenhouse, control of environmental conditions, with 

photosynthetically active radiation of 800 µmol m-2s-1 light photosynthetic active radiation 

(photoperiod 12h day / 12h night) issued by 22 halogen bulbs with tungsten filament (37 W) 

each, 25ºC ± 03ºC internal temperature and 55-75% relative humidity; Warm House, 

uncontrolled environmental conditions, composed of metal structure, ‘arc type’ with 586,27 

µmolm−2s−1 light photosynthetic active radiation covered agricultural plastic film transparent 

polyethylene with 150μm, laterally covered to cooling and natural barrier to allow entry of 

insects. Plants were distributed and randomized block complete, with six replicates per 

treatment, with one plant each. 

Gas exchanges evaluations were performed using Infra Red Gas Analyser - IRGA, 

LI 6400, LI-COR. An evaluation at 180 Days After Acclimatization period from 09:00 to 

11:00 am, on a sunny day. The CO2 concentration reference used during evaluations was the 

present in the environment, ranging 380-400 µmol CO2 mol-1. We evaluated the Net 

assimilation rate (A, μmol CO2 m-2s-1), transpiration (E, mol H2O m-2s-1), stomatal 

conductance (gs, mol H2O m-2s-1), intercellular CO2 concentration (Ci, μmol CO2 mol air-1) 
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and vapor pressure deficit (VpdL). The water use efficiency (WUE, μmol CO2 (mol H2O)-1) 

was determined by the relationship between Net assimilation rate and transpiration, as well as 

apparent carboxylation efficiency (A/Ci) was determined by the relationship between CO2 

assimilation rate and internal CO2 concentration on leaf. 

 

3. RESULTS 

Environmental parameters recorded during seedling development are shown in 

Figure 01 and environmental conditions values, at the time of gas exchanges measurement, 

are shown in Table 01. Thus, among the different crop protection used for seedlings 

development, warm house was the warmest and driest environment and the greenhouse 

provided milder conditions. 

Gas exchanges results are shown in Table 01. To ‘araticum-de-terra-fria’, nursery 

conditions provided greater A, however, gs was the same among all crop protections, 

suggesting that stomatal aperture was not the limiting factor, but rather its A/Ci, which was 

higher in the nursery, agreeing with values Ci. The E was also similarly among the conditions, 

but the WUE was higher in this ambient. In the warm house, this species had lower A and 

A/Ci, however its E was slightly higher, in agreement with its largest VpdL. To ‘araticum-

mirim’ species, nursery also provided greater A, with gs similar between environments, but, in 

this case, the Ci also remained unchanged, leading to similar A/Ci. The E, WUE and VpdL were 

also similar between the evaluated crop protection. To atemoya there was no difference in A 

and A/Ci, but tended to decrease when it was in warm house. It is also observed that, in this 

environment, gs was lower and, consequently, its E, leading to increased WUE. Despite no 

difference was found between treatments, in the greenhouse there was a tendency for higher 

A, A/Ci and WUE. To ‘biribá’, there were also no significant differences in gas exchanges 

between the different crop protections. However, spite of warm house trend for higher A, the 

highest gs allowed higher E and, hence, lower WUE. Already in the nursery, the most A was 

due to higher A/Ci, because his gs was lower, as well as, its E and VpdL and, therefore, had 

higher WUE. 

As in greenhouse temperature and relative humidity were controlled, reflecting in 

the soil temperature (Table 01), plants submitted to this crop protection presented stable gas 

exchanges, being neither the largest, nor the smallest among all crop protections, except to 

atemoya, which was favored in this condition. 
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Figure 01. Environmental conditions obtained in different crop protections. Botucatu, 
UNESP, 2012. 
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4. DISCUSSION 

In this study, greenhouse was the environment that provided the closest to ideal 

conditions of temperature and humidity for Annona species ('C3' metabolism), in other words, 

temperatures around 25-30°C and air relative humidity around 55-65% (DOUBNEROVÁ; 

RYŠLAVÁ, 2011; LEE et al., 2011). Although greenhouse has provided milder 

environmental conditions, compared to the other crop protections, this one only favored 

atemoya gas exchanges. The gas exchanges results in this study are consistent with 

photosynthetic performances presented by Anonaceous in their evolutionary origin centers. 

Thereby, the ‘biribá’, originating from a tropical region (hot and humid), showed more 

efficient gas exchanges in the nursery, which reflected this condition (MAAS et al., 1992). 

Little is known about the exact origin center of ‘araticum-de-terra-fria’ and 

‘araticum-mirim’, because morphological differences could be evidence of different ‘taxa’, 

but more studies are needed to confirm this assertion. Moreover, Rainer (2007) published a 

study about the rearrangement of several taxonomic ‘taxa’, which synonymize and classify 

them as A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer. According to Maas et al. (1992), the Rollinia 

emarginata (Schltdl.), currently classified as A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer, has origin 

center predominantly subtropical, but is also found in tropical regions. The results of this 

study revealed that as ‘araticum-mirim’, so as ‘araticum-de-terra-fria’, were favoring 

photosynthetic in the nursery conditions, more like the tropical region, despite ‘araticum-de-

terra-fria’, usually, develops better under cold conditions (TOKUNAGA, 2005). 

On the other hand, atemoya, since it is a hybrid developed from a subtropical 

species (cherimoya) and tropical (sugar-apple) species, has no seasonal origin center defined 

(DE CASSIA SEFFRIN et al., 2010). Thus, in this study, atemoya adapted better to the 

conditions of the greenhouse, which presented milder relative humidity and temperatures, as 

evidenced by high WUE and A/Ci, so it’s ideal conditions would be the middle of cherimoya 

and sugar-apple. However, atemoya grafted on sugar-apple kept in root temperature 

conditions similar to those found in the tropics (25-35ºC) showed similar responses to those 

obtained by Annonaceae species of tropical origin, and this response is due to the influence of 

his rootstock (OJEDA et al., 2004b). 

Sugar-apple (tropical) and cherimoya (subtropical) species exhibit different 

behavior in regimes alternating day/night temperature (30º/25ºC), with further development of 

sugar-apple. Meantime, cherimoya presented lower valuesof A by reducing the stomatal 

closure, increased respiration and limit the carboxylation efficiency, when compared with 
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thermal regime 20/15°C (day/night) (HIGUCHI et al., 1999). A possible explanation may be 

that cherimoya is more sensitive to VpdL, however, this response is not observed for sugar-

apple, which confirms that the cultivation of this species ever be conducted in tropical regions 

(HIGUCHI et al., 1998). 

The A found in this study ranged from 2.52 to 8.31 µmol CO2 m−2s−1, showing 

typical characteristics of 'C3' metabolism plants, commonly with lower photosynthetic rates 

(DOUBNEROVÁ; RYSLAVÁ, 2011). The A observed were similar to those shown by 

Núnez-Elisea et al. (1999) in other Annonaceae (‘araticum-do-brejo’, soursop, wild soursop, 

sugar-apple and atemoya), which presented values between 03 to 06 µmol CO2 m−2s−1.  

The A and E are not always dependent variables, as demonstrated in this study in 

‘araticum-de-terra-fria’ and ‘araticum-mirim’ kept in nursery, which had higher A, but smaller 

E  therefore the greater assimilation, in this case, was related the highest WUE and not to 

greater stomatal opening. This behavior was also found by Ojeda et al. (2004a) in seedlings of 

atemoya, by Higuchi et al. (1998) and Higuchi et al. (1999) in cherimoya and Ojeda et al. 

(2004b) in soursop. 

Access to atmospheric CO2 by photosynthetic mesophyll cells occurs through the 

stomatal opening and affects A, gs and E (JENSEN et al., 2011). Then, when the treatment 

provides conditions of high gs, the A tends to be high, depending on the use of internal carbon 

for the synthesis of organic compounds, which keeps the variation of CO2 chemical gradient, 

ensuring its entry into the leaf (OP DE BEECK et al., 2010). 

Moreover, the highest values of Ci were detected in plants kept in warm houses, as 

in ‘araticum-de-terra-fria’, ‘araticum-mirim’ and ‘biribá’, due to low A\Ci. So, even with 

increasing E and trend of greater stomatal opening, there was no increase in influx of CO2 on 

the leaf of plants grown at warm house, except ‘araticum-mirim’, which was similar between 

the different crop protections. The low A\Ci leads to low organic synthesis, and the E increase 

leads to lower WUE (MAURINO; PETERHANSEL et al., 2010). 

Another extremely important factor, with significant influence in Annonaceae, is 

temperature of the root (OJEDA et al., 2004b). According to George; Nissen (1987), 

suboptimal and supraoptimal temperatures in root region, not only reduces photosynthesis, 

but also dry the mass production in Annona species, influencing the accumulation of reserves 

in the whole plant. Furthermore, the impact of suboptimal and supraoptimal temperatures in 

Annona root region depends on the species. This is proved in this study, since the plants 

grown in nursery showed more favorable soil temperature, increasing gas exchanges. 
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This pattern of response in plants may be due to inhibition by feedback in the 

source (leaves) resulted in a strong reduction of sink (slow growing root) (TAIZ; ZIEGER, 

2010). Growth reduction caused by temperature is also associated with limited water 

absorption, which leads to lower absorption ionic (MIGLIACCIO et al., 2010). Ojeda et al. 

(2004a) affirm that Annonaceae native of tropical regions are less tolerant to damage the 

photosynthetic apparatus, with low photosynthesis to be grown in soils with cooler 

temperatures (15-20°C). 

Thus, we can conclude that the different types of cultive had a direct influence on 

gas exchange and, consequently, under development of these species. Nursery provided 

suitable conditions for ‘araticum-de-terra-fria’, ‘araticum-mirim’ and ‘biribá’, increasing their 

gas exchanges. To atemoya the best crop protection was the greenhouse. 
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6.2. Capítulo II: ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS MODULADAS POR 

DIFERENTES PORTA-ENXERTOS NA COPA ATEMOIA (Annona cherimola Mill. X 

A. squamosa L. CV. ‘THOMPSON’) 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade dos porta-enxertos araticum-de-

terra-fria [Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer] ‘variedade terra-fria’, araticum-mirim [A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer] ‘variedade mirim’ e biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer] em 

modular as trocas gasosas, crescimento e variações na concentração iônica na copa atemoia 

(A. cherimola Mill. x A. squamosa L.cv.‘Thompson’). O estudo revelou que os porta-enxertos 

modularam as trocas gasosas principalmente aos 60 dias após a enxertia quando ocorreu 

maior adaptação da planta enxertada, o crescimento vegetativo aos 90 dias após a enxertia e 

concentração iônica aos 60 e 90 dias após a enxertia. O porta-enxerto biribá provocou 

aumento na assimilação líquida de carbono e na transpiração. No entanto, houve menor 

eficiência no uso da água, o que juntamente com a maior concentração de elementos minerais 

na folha e maior desenvolvimento vegetativo devem ser fatores favoráveis a serem 

considerados no estudo da detecção precoce de compatibilidade entre copa e porta-enxerto. 

Conclui-se que os porta-enxertos araticum-de-terra-fria (variedades terra-fria e mirim) e o 

biribá modulam respostas fisiológicas à copa atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. 

cv. ‘Thompson’) alterando as trocas gasosas, o crescimento vegetal e a concentração iônica. 

 

Palavras-chave: Annonaceae; concentração iônica; crescimento vegetativo; propagação 

vegetativa; trocas gasosas 
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PHYSIOLOGICAL ALTERATIONS MODULATED BY DIFFERENT 

ROOTSTOCKS IN SCION ATEMOYA (Annona cherimola Mill. X A. squamosa L.)  

CV. ‘THOMPSON’ 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the ability of rootstocks araticum-de-

terra-fria [Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer] “variety terra-fria”, araticum-mirim [A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer] ‘variety mirim' and biribá [A. mucosa (Bail.) H. Rainer ] to 

regulate gas exchange, vegetative growth and variations in ionic concentration in atemoya 

scion plants (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. 'Thompson'). The study revealed that 

rootstocks regulated gas exchange, mainly at 60 days after grafting, when most of the grafted 

plant adaptation occurred, the vegetative growth at 90 days after grafting and the ionic 

concentration at 60 and 90 days after grafting. The ‘biribá’ rootstock caused an increase in net 

CO2 assimilation and transpiration rates. However, there is less efficiency in water use, which 

together with the highest concentration of mineral elements in leaves and greater vegetative 

growth, should be favorable to consider in the study of early detection of compatibility 

between scion and rootstock factors. We conclude that the araticum-de-terra-fria (‘terra-fria’ 

and ‘mirim’ varieties) and ‘biribá’ rootstocks regulated physiological responses to atemoya 

scion (A. cherimola Mill. x A. squamosa L.) changing gas exchange, vegetative growth and 

ionic concentration. 

 

Keywords: Annonaceae; ionic concentration; vegetative growth; vegetative propagation; gas 

exchange 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Annonaceae tem aproximadamente 110 gêneros e 2400 espécies, e entre 

elas apenas quatro espécies têm significativo interesse econômico (CHATROU et al., 2012; 

ERKENS et al., 2012). Entre eles, a atemoia (Annona cherimola Mill. x A. squamosa L.) é 

usada para a produção de sorvetes, doces, compotas, sucos, licores ou ainda consumida ‘in 

natura’ e pode ser propagada por métodos vegetativos, tais como a enxertia, alporquia e 

micropropagação, assim como outras Annonaceae (PINTO et al., 2005; HEENKENDA et al., 

2009; KAVATI; WATANABE, 2010). 

De acordo com Kavati (2013) encontrar porta-enxertos resistentes à patógenos e 

sem problemas de incompatibilidade não é tarefa fácil, apesar dos estudos de Almeida (2009) 

e Almeida et al. (2010) descreverem espécies silvestres pertencentes à família Annonaceae 

conhecidas como ‘biribá’ e ‘araticum’ [Annona mucosa, Annona jimenezii, Annona 

rensoniana, Annona sylvatica and Annona emarginata (Schltd.) H. Rainer] como potenciais 

porta-enxertos.  

Os porta-enxertos podem afetar a copa de diferentes maneiras, alterando as 

relações hídricas e fotossintéticas (LIU et al., 2007; ETEHADNIA et al., 2008; ROUPHAEL 

et al., 2008; ALBACETE et al., 2009; ZHENG et al., 2009; COLLA et al., 2012) pois ese 

pode modificar o vigor e a produtividade da espécie copa, apresentando papel direto na 

relação de compatibilidade entre copa/porta-enxerto, o que se evidencia com possíveis 

respostas na assimilação de carbono (LACONO et al., 1998; MEDINA; MACHADO, 1998; 

MACHADO et al., 2002; POMPEU JÚNIOR, 2005; MAGALHÃES-FILHO, 2008), 

conteúdo de clorofila (LIU et al., 2007; ROUPHAEL et al., 2008; ETEHADNIA et al., 2008) 

e na eficiência do fotossistema II (PSII) (AHN et al., 1999; HE et al., 2009; ZHENG al., 

2009; MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 2010). Estas informações são importantes porque toda 

a produção vegetal depende da atividade fotossintética e os fotoassimilados constituem mais 

de 90% do material vegetal Uma porção destes assimilados é usada durante o crescimento do 

vegetal, tornando-se biomassa e outra parte é oxidada na respiração, o que serve como fonte 

de energia para o crescimento e processos biológicos (BUCHANAN et al., 2000; REITER; 

VANZIN, 2001; TAIZ; ZEIGER, 2010).  

Além da influencia do porta-enxerto no desenvolvimento vegetativo da copa, é 

descrito que o mesmo influencia  a concentração iônica da copa (SANTA-CRUZ et al., 2002; 

YANG et al., 2006; MARTINEZ-RODRIGUEZ et al., 2008; HE et al., 2009; HUANG et al., 

2010). De acordo com a literatura, a enxertia pode aumentar a eficiência de absorção de 
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elementos essenciais (RUIZ et al., 1997; COLLA et al., 2010a; ROUPHAEL et al., 2008), 

limitar a absorção e toxicidade de metais pesados (EDELSTEIN et al., 2005; ARAO et al., 

2008; SAVVAS et al., 2009) e também aumentar a tolerância das plantas enxertadas a 

ambientes nos quais anteriormente a espécie copa não poderia sobreviver, tais como solos 

salinos ou mesmo alcalinos (COLLA et al., 2010b; EDELSTEIN et al., 2011).  

 Neste contexto, as reações provocadas pelos porta-enxertos à copa, resultam 

algumas vezes em incompatibilidade de forma precoce (HARTMANN et al., 2011), como é o 

caso de compostos fenólicos na região de interface da enxertia (YURI et al., 1990; ERREA et 

al., 2001; M’NGOMBA et al., 2008) ou mais tardiamente com a mortalidade de plantas no 

campo (CREASAP et al., 2004). 

Considerando-se a importância das alterações que os porta-enxertos podem 

provocar na copa, o objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade dos porta-enxertos 

araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer] “variedade terra-fria”, araticum-

mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer] “variedade mirim” e biribá [A. mucosa (Bail.) H. 

Rainer] em modular as trocas gasosas, o crescimento e as variações da concentração iônica na 

copa atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv.‘Thompson’). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Material vegetal e condições experimentais 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação, sob condições naturais de 

luminosidade, no Departamento de Botânica (Instituto de Biociências, IB), pertencente à 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) Câmpus Botucatu, SP, 

Brasil, coordenadas geográficas 48° 24' 35" O e 22° 49' 10" S, 850m de altitude, entre os 

meses de março de 2011 e novembro de 2012.  

Sementes das espécies araticum-de-terra-fria, araticum-mirim, biribá e da atemoia 

foram desinfestadas com hipoclorito de sódio (05%) e com fungicida CAPTAN®, semeadas 

em bandejas de poliestireno preenchidas com vermiculita textura média, conforme Baron et 

al., (2011). As plântulas, ao apresentarem a 01ª folha completamente expandida acima do 03o 

nó do epicótilo foram denominadas de plantas jovens e estas com ± 10 cm de comprimento 

foram transplantadas para sacolas plásticas com capacidade volumétrica de 17dm3, 

preenchidas com a mistura do substrato comercial Bioplant®Gold + ‘Solo Fértil*4+ 

                                                 
*Recomendação de fertilização de frutíferas de clima temperado, seguindo recomendações de Raij et al. (1997) – 
Boletim 100 (IAC) em cova com dimensões de 50cmx50cmx50cm ou 0,125 m4 
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vermiculita textura média (Brasil Minérios®) + fibra-de-côco (Amafibra T11®Sococo) 

obtendo-se assim um substrato composto, 1:2:1:1 v/v.  

As plantas jovens foram irrigadas com água de torneira (400 ml por sacola/dia ou 

quando necessário) e fertilizadas com solução nutritiva via solo Yogen®no5 (230g/100L,  

condutividade elétrica, C.E., de 1,5 miliSiemens  cm-1). Para suprir a ausência do elemento 

mineral cálcio, foi utilizado o sal Ca (NO3)2 (C.E. de 0,25  miliSiemens cm-1), aplicado 

semanalmente via foliar utilizando-se o produto comercial Sett® a base de cálcio (Ca), boro 

(B) e nitrogênio (N) (1,5L p.c./ha), conforme recomendações do fabricante. 

 

2.2. Enxertia e tratamentos  

 A técnica de enxertia utilizada é conhecida como ‘Inglês complicado’ e foi 

realizada de acordo com as recomendações técnicas do ‘Núcleo de produção de sementes e 

mudas’ (CATI), município de São Bento do Sapucaí-SP (TOKUNAGA, 2005). Foram 

utilizadas plantas pé-franco atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá com 18 

meses de idade (18 meses após a semeadura) e que apresentassem diâmetro de caule à 15cm 

de altura em relação ao solo entre 08-10mm.  Como copa utilizou-se segmentos caulinares 

(garfos) de 12 cm de tamanho, diâmetro entre 08-10 mm contendo 02-03 gemas do híbrido 

atemoia cv. “Thompson” de uma única. O corte diagonal foi realizado na parte inferior na 

copa e na região superior do porta-enxerto, local de contato íntimo entre ambas regiões, 

mantendo esta união perfeitamente encaixada e envolvida com fitilho plástico. 

Foram avaliados a atemoia enxertada em atemoia, araticum-de-terra-fria, 

araticum-mirim e biribá. Além dos enxertos, foram avaliados os pé-francos de atemoia, 

araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá 

 

2.3. Delineamento experimental 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso. Para os dados 

de trocas gasosas e crescimento vegetal das combinações e plantas pé-francos foram 

utilizadas cinco (05) repetições de uma planta (01) cada por tratamento momento antes da 

enxertia e cinco (05) repetições de uma planta cada por tratamento totalizando aos 60 e 90 

DAE, totalizando 20 plantas avaliadas momento antes da enxertia e 40 plantas para cada uma 

das demais épocas. Para os valores do acúmulo iônico foram utilizadas quatro (04) repetições 

de duas plantas cada para cada espécie pé-franco (04 espécies pé-francos) totalizando 32 

plantas momento antes da enxertia e quatro (04) repetições de duas planta cada por tratamento 
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(04 espécies pé-francos e 04 combinações) totalizando 64 plantas por época (60 e 90 dias após 

a enxertia). 

 

2.4. Trocas gasosas foliares 

As trocas gasosas foliares foram mensuradas em dia ensolarado, no momento da 

enxertia (plantas pé-franco) e aos 60 e 90 dias após a enxertia (combinações e pé-francos) 

pois nestas épocas as combinações apresentavam folhas completamente expandidas. Utilizou-

se equipamento de sistema aberto de fotossíntese e transpiração com analisador de gás CO2 e 

vapor d’água por radiação infravermelha (Infra Red Gas Analyser – IRGA, modelo LI-6400, 

LI-COR®).  

 A concentração referência de CO2 utilizada durante as avaliações foram as do 

próprio ambiente (380-400 µmol CO2 mol-1). Foram avaliadas a taxa de assimilação líquida 

de carbono (Anet, μmol CO2 m-2s-1), taxa transpiratória (E, mol H2O m-2s-1), condutância 

estomática (gs, mol H2O m-2s-1) e concentração de carbono interno na câmara sub-estomática 

(Ci, μmol CO2 mol de ar-1). A eficiência do uso da água (WUE, μmol CO2 (mol H2O)-1) foi 

determinado pela relação entre a taxa de assimilação líquida de carbono (Anet) e taxa 

transpiratória (E), bem como a eficiência aparente de carboxilação (Anet/Ci) foi determinado 

pela relação entre taxa de assimilação líquida de carbono (Anet) e a concentração de carbono 

interno na câmara sub-estomática (Ci) (FARQHUAR; SHARKEY, 1982). 

 

2.5. Crescimento vegetal 

Para medição do diâmetro do caule (mm) em combinações e plantas pé-franco foi 

utilizado um paquímetro digital (± 0,01mm); para a altura da planta foi utilizada régua 

graduada em milímetros, mensurando-se do colo da planta até prolongação da última folha 

completamente expandida (BENINCASA, 2003); contagem do número de folhas 

completamente expandidas (unidades) no momento da enxertia, 60 e 90 dias após a enxertia 

(DAE); número de brotações da copa enxertada aos 60 e 90 dias após a enxertia (DAE). 

 

2.6. Concentração iônica de elementos minerais 

A concentração iônica dos elementos nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), 

cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) foi determinado em tecido foliar de plantas pé-

franco, no momento da enxertia e nas combinações aos 60 dias após a enxertia (DAE); em 

tecido radicular em plantas pé-franco, no momento da enxertia e nas combinações aos 60 dias 
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após a enxertia (DAE). As análises seguiram a metodologia proposta por Malavolta et al. 

(1997), realizadas no ‘Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas’, pertencente ao 

Departamento de Solos e Recursos ambientais (UNESP), Câmpus Botucatu, SP, Brasil.  

 

2.7. Análise estatística 

Os dados foram submetidos ao teste de homogeneidade entre as variâncias, e ao 

atender as pressuposições estatísticas (homocedasticidade entre as variâncias) os mesmos 

foram analisados estatisticamente por meio da análise de variância (ANOVA) e sempre que 

necessário suas médias foram comparadas pelo teste Tukey, à nível de significância de 05% 

(p<0,05).  

 

3. RESULTADOS  

Houve sobrevivência de 98% de plantas enxertadas de todas as combinações 

avaliadas, inclusive da combinação atemoia enxertada em biribá, a qual é descrita por Kavati 

(2013) como incompatível. Os dados da luminosidade natural, densidade de fluxo de fótons 

fotossinteticamente ativos, (DFFFA), umidade relativa (%) e temperatura (°C) registrados no 

momento da realização das medidas de trocas gasosas estão apresentados na tabela 01.  

As trocas gasosas das espécies a serem usadas como porta-enxerto foram 

mensuradas momentos antes da enxertia (pé-franco), para caracterização das mesmas sem o 

efeito da enxertia. Observa-se que antes da enxertia não há diferenças nas variávies das trocas 

gasosas entre as espécies (Tabela 02). 

 

Tabela 01. Densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA, μmol m-2s-1), 
umidade relativa do ambiente (U.R.,%) e temperatura (ºC) obtidos momentos antes da 
enxertia, 60 e 90 dias após a enxertia  

 
Condições climáticas 

 

momento 
antes da enxertia 

60 dias 
após a enxertia 

90 dias 
após a enxertia Média 

 
DFFFA (μmol m-2s-1) 

 
577 ± 65,7 

 
354 ±18 

 
457 ± 64,2 462,67 ± 111,6 

 
U.R. (%) 

 
40,1 ± 0,38 

 
66,3 ± 0,68 

 
57,4 ± 0,13 54,60 ± 13,3 

 
Temperatura (ºC) 

 
26,3 ± 0,16 

 
26,8 ± 0,28 26,2 ± 0,22 26,43 ± 0,32 

 
(n=5, ± erro padrão). 
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Posteriormente, aos 60 dias após a enxertia (DAE), verificou-se que a enxertia não 

alterou as trocas gasosas, pois há o mesmo padrão de resposta fotossintética entre o pé-franco 

atemoia e a atemoia enxertada sobre atemoia. Por outro lado, alguns porta-enxertos 

provocaram variações nas trocas gasosas da copa atemoia (Figura 1). Cabe salientar que os 

garfos (propágulos) usados para a enxertia eram todos oriundos de uma mesma planta, 

portanto, as copas eram geneticamente idênticas. Assim, as variações observadas na copa 

ocorreram devido ao efeito provocado pelo porta-enxerto.  

 

Tabela 02. Trocas gasosas em plantas pé-francos momentos antes da enxertia (0 DAG). 
Assimilação líquida de carbono (Anet); Condutância estomática (gs); Concentração de carbono 
interno na câmara sub-estomática (Ci);Taxa transpiratória (E); Eficiência de carboxilação na 
câmara subestomática (Anet/Ci); Eficiência do uso da água (WUE). 

Momentos antes da enxertia Anet 
(µmol CO2 m-2s-1) 

E 
(mmol H2O m-2s-1) 

WUE 
[µmolCO2 (mmol H2O)-1] 

atemoia pé-franco 4,8 ± 0,45 a 0,87 ± 0,1 a 7,5 ± 1,4 a 
araticum-de-terra-fria pé-franco 5,4 ± 0,7 a 1,11 ± 0,3 a 5,63 ± 0,9 a 

araticum-mirim pé-franco 6,4 ± 0,81 a 1,01 ± 0,2 a 8,29 ± 1,2 a 
biribá pé-franco 5,3 ± 0,73 a 0,83 ± 0,1 a 5,88 ± 0,3 a 

valor de F 1,44ns 0,59 ns 1,57ns 
DMS 2,464 0,6496 4,109 

Momentos antes da enxertia gs 
(mol H2O m-2s-1) 

Ci 
(µmol CO2 mol-1) 

Anet/Ci 
(mmol H2O m-2s-1) 

atemoia pé-franco 0,04 ± 0,01 a 183,47 ± 24,49 a 0,0300 ± 0,003 a 
araticum-de-terra-fria pé-franco 0,05 ± 0,01 a 178,50 ± 16,38 a 0,0278 ± 0,004 a 

araticum-mirim pé-franco 0,04 ± 0,01 a 142,16 ± 18,28 a 0,0480 ± 0,001 a 
biribá pé-franco 0,04 ± 0,01 a 171,49 ± 12,80 a 0,0308 ± 0,001 a 

valor de F 1,00ns 1,25ns 3,25ns 
DMS 0,0251 66,868 0,0208 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo Teste Tukey a 5% probabilidade. DMS (diferença 
mínima significativa) (± erro padrão, n=5). 

 

Nesse mesmo período foram detectadas diferenças moduladas pelos porta-

enxertos, que posteriormente (90 dias após a enxertia) não foram observadas. As variações 

das trocas gasosas são mais evidentes aos 60 DAE, período no qual acredita-se que as plantas 

estão se adaptando às novas condições.  

Nessa etapa, o porta-enxerto biribá conferiu à copa aumento na assimilação de 

carbono (Anet), eficiência de carboxilação (Anet/Ci) e elevada taxa transpiratória (E) 

(principalmente se comparado ao pé-franco atemoia). Embora a atemoia enxertada sobre 

biribá apresente elevada taxa de assimilação de carbono (Figura 01a) e eficiência de 

carboxilação (Figura 01e), o que significou maior eficiência fotossintética, o que evidencia 

performance fotossintética adequada para o pleno desenvolvimento da copa. A taxa 

transpiratória (E) (Figura 01d) é elevada, o que resultou em reduçao da eficiência do uso da 
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água (WUE) (Figura 01e), alcançando valores aproximados aos proporcionados pelo porta-

enxerto mirim e o próprio porta-enxerto atemoia ou mesmo atemoia pé-franco. Além da 

assimilação de carbono (Anet/Ci), o biribá também provocou aumento da taxa transpiratória (E) 

da copa, principalmente quando comparado com a atemoia pé-franco sem enxertia. No 

entanto, este aumento da taxa transpiratória e a elevada assimilação líquida (Anet) paracem não 

estar relacionadas com a condutância estomática, uma vez que não houve diferença desta 

variável entre os tratamentos. 

As plantas de atemoia enxertadas em araticum-de-terra-fria e araticum-mirim 

apresentaram padrão fotossintético semelhante (Figura 01). Atemoia enxertada sobre 

araticum-de-terra-fria apresentou valores de eficiência aparente de carboxilação (Anet/Ci) e 

eficiência do uso da água (WUE) semelhantes aos da combinação atemoia enxertada sobre 

biribá aos 60 DAE (Figura 1e e Figura 01f). Já plantas de atemoia enxertada sobre araticum-

mirim apresentaram menores valores quanto à estas mesmas variáveis aos 60 DAE (Figura 

01e e Figura 01f). Os porta-enxertos araticum-mirim e araticum-de-terra-fria proporcionaram 

os menores valores de assimilação de carbono (Anet) à copa, no entanto, a concentração de 

carbono interno (Ci) era elevada e resultou em redução da eficiência de carboxilação (Anet/Ci) 

quando comparado ao efeito biribá como porta-enxerto, mas semelhantes a eficiência de 

carboxilação (Anet/Ci) da atemoia sem enxertia ou enxertada na própria atemoia.  
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Figura 01. Trocas gasosas em espécies anonáceas pé-franco e enxertadas. (a) Taxa de 
assimilação líquida de CO2 (Anet); (b) Condutância estomática (gs); (c) Concentração de 
carbono interno na câmara sub-estomática (Ci); (d) Transpiração (E); (e) Eficiência de 
carboxilação na câmara subestomática (Anet/Ci); (f) Eficiência do uso da água (WUE) aos 60 e 
90 dias após a enxertia (DAE). Atemoia x atemoia (atemoia enxertada sobre porta-enxerto 
atemoia); atemoia x araticum-terra-fria (atemoia enxertada sobre porta-enxerto araticum-de-
terra-fria); atemoia x araticum-mirim (atemoia enxertada sobre porta-enxerto araticum-
mirim); atemoia x biribá (atemoia enxertada sobre porta-enxerto biribá) (n =5, ± erro padrão). 
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Quanto à eficiência do uso da água (WUE), verifica-se que nenhum porta-enxerto 

conferiu aumento desta variável, pelo contrário, os porta-enxertos araticum-mirim e araticum-

de-terra-fria promoveram redução na eficiência do uso da água (WUE) em relação à atemoia 

não enxertada. Também foram observadas variações no crescimento vegetal aos 90 dias após 

a enxertia (Tabela 03). Cabe relatar que no momento da enxertia as plantas pé-franco não 

apresentavam diferenças quanto ao diâmetro e altura, demonstrando uniformidade, o que 

facilitou a técnica da enxertia, no entanto as diferenças observadas quanto ao número de 

folhas evidenciou diferenças entre espécies. O araticum-mirim possuí maior número de folhas 

em relação à atemoia pé-franco, embora não tenha diferido das espécies araticum-de-terra-fria 

e biribá. Esta característica é específica da espécie araticum-mirim, pois todas as espécies 

foram cultivadas sob mesmas condições ambientais.  

 

Tabela 03. Variáveis de crescimento vegetativo em plantas pé-franco momentos antes da 
enxertia (diâmetro do caule, altura da planta e número de folhas) e (diâmetro do caule, altura 
da planta, número de folhas e número de brotações) em plantas enxertadas aos 60 e 90 dias 
após a enxertia. 

Momentos antes da enxertia 
diâmetro de 

caule 
(cm) 

Altura da 
planta 
(cm) 

n° de folhas/planta 
(unidade)  

atemoia pé-franco 0,9 ± 0,3a 159,3 ± 15,7a 45,3 ± 19,5b  
araticum-de-terra-fria pé-franco 1,2 ± 0,2a 121,0 ± 11,3a 107,3 ± 18,7ab  

araticum-mirim pé-franco 1,4 ± 0,3a 148,3 ± 5,8a 136,5 ± 18,6a  
biribá pé-franco 1,1 ± 0,2a 121,3 ± 12,6a 74,3 ± 17,8ab  

valor de F 1,06ns 2,65ns 4,51*  
DMS 0,9567 49,966 78,302  

60 dias após a enxertia 
diâmetro de 

caule 
(cm) 

Altura da 
planta 
(cm) 

n° de folhas/planta 
(unidade) 

n° brotações 
(unidade) 

atemoia x atemoia 1,4 ± 0,2 a 24,8 ± 1,4 b 17,2 ± 3,3 a 2,2 ± 0,42 a 
atemoia x araticum-de-terra-fria 1,5 ± 0,2 a 29,4 ± 1,4 ab 15,8 ± 2,7 a 2,2 ± 0,22 a 

atemoia x araticum-mirim 1,5 ± 0,1 a 25,6 ± 4,9 b 13,8 ± 1,1 a 2,6 ± 0,27 a 
atemoia x biribá 1,4 ± 0,1 a 37,2 ± 2,1 a 17,8 ± 2,6 a 2,8 ± 0,22 a 

valor de F 0,02ns 4,96* 0,6ns 1,29ns 
DMS 0,5754 10,296 9.2176 1.0705 

90 dias após a enxertia 
diâmetro de 

caule 
(cm) 

Altura da 
planta 
(cm) 

n° de folhas/planta 
(unidade) 

n° brotações 
(unidade) 

atemoia x atemoia 1,5 ± 0,14 a 29,6 ± 4,72 b 14,4 ± 3,62 b 2,0 ± 0,0 a 
atemoia x araticum de-terra-fria 1,6 ± 0,12 a 66 ± 5,65 a 21 ± 2,32 ab 2 ± 0,0 a 

atemoia x araticum-mirim 1,5 ± 0,11 a 33,6 ± 7,29 b 14,2 ± 2,68 b 1,2 ± 0,22 a 
atemoia x biribá 1,7 ± 0,08 a 70,6 ± 6,65 a 27,6 ± 3,47 a 2,0 ± 0,0 a 

valor de F 0,91ns 15,02* 5,38* 16ns 
DMS 0.4211 22.27 11.11 0.4046 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo Teste Tukey a 5% probabilidade. DMS (diferença 
mínima significativa) (n=5, ± erro padrão). 

 



72 
 

 
 

Aos 60 dias após a enxertia, observa-se que não foram reportadas diferenças entre 

o diâmetro pós-enxertia, número de folhas e número de brotações entre as diferentes 

combinações de plantas enxertadas (Tabela 03). Já aos 90 DAE é possível observar o 

diâmetro da atemoia enxertada em biribá foi maior que a atemoia enxertada em araticum-de-

terra-fria; a altura da atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria e em biribá foram maiores 

comparadas às demais combinações; o número de folhas foi maior em atemoia enxertada em 

biribá e por fim o número de brotações não diferiu entre as diferentes combinações (Tabela 

03). 

Além de variações nas trocas gasosas e no crescimento vegetativo, também foi 

observada a influência exercida pelo porta-enxerto à copa nas concentrações iônicas de 

macronutrientes presentes em folhas e raízes. Verifica-se nas plantas pé-franco (antes da 

enxertia) que as concentrações dos macronutrientes foram maiores no tecido foliar do que no 

tecido radicular, exceção feita ao elemento fósforo (P) cuja quantidade não variou entre folha 

e raiz (Tabela 04). A concentração iônica dos elementos nitrogênio (N), fósforo (P) e 

magnésio (Mg), momento antes da enxertia, apresentou diferenças entre as espécies avaliadas 

(Tabela 04). Maior valor da concentração de nitrogênio foi registrado na espécie biribá, para o 

elemento fósforo (P) os maiores valores foram encontrados em araticum-mirim e biribá e o 

magnésio (Mg) com maior concentração no araticum-mirim (Tabela 04). Para os demais 

elementos, potássio (K), cálcio (Ca) e enxofre (S) não houve diferença na concentração entre 

os pé-francos (Tabela 04).  No tecido radicular, somente o elemento nitrogênio apresentou-se 

em concentrações semelhantes entre as espécies pé-francos. 

Aos 60 dias após a enxertia, de maneira geral os elementos minerais não foram 

acumulados no sistema radicular em nenhum dos porta-enxertos, uma vez que a concentração 

da parte aérea foi sempre maior do que a concentração na raiz. Exceção feita para a 

concentração de cálcio (Ca), que apresentou a característica peculiar de ser observado em 

iguais quantidades na copa e na raiz da atemoia enxertada em atemoia, enquanto nas 

diferentes combinações há acúmulo na folha (Tabela 05). Nota-se que as concentrações 

iônicas de nitrogênio e enxofre em tecido foliar da copa atemoia não apresentaram diferenças 

em função do porta-enxerto empregado (Tabela 05).  

Cabe salientar que os porta-enxertos proporcionaram variações distintas entre os 

elementos minerais. O biribá antes da enxertia (pé-franco) apresentou maior concentração de 

nitrogênio na folha em relação à atemoia (Tabela 4). Em contrapartida, após a enxertia este 

efeito não foi transferido à copa atemoia, uma vez que não ocorreram diferenças nas 
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concentrações das demais combinações enxertadas (Tabela 05), ou seja, o biribá não alterou o 

acúmulo de nitrogênio na copa atemoia  

Verifica-se entre as combinações que os porta-enxertos não tiveram a mesma 

capacidade de aquisição de nitrogênio em relação a atemoia enxertada em atemoia, 

apresentando concentrações menores do que as observadas na raiz do porta-enxerto atemoia.  

 
Tabela 04. Concentração iônica (g/kg de massa seca) em plantas pé-franco de atemoia, araticum-
de-terra-fria, araticum-mirim e biribá no momento antes da enxertia. 

Pé-franco – momento antes da enxertia (g/kg de massa seca) 
     Levene 

Nitrogênio 
(N) atemoia araticum- 

de-terra-fria 
araticum- 

mirim biribá Pr>F valor de 
F 

Folha 27,4 ± 2,1aB 30,7 ± 1,0aAB 32,2 ± 1,7aAB 34,3 ± 1,1aA 0,80 0,5172 
Raiz 19,5 ± 2,8bA 23,3 ± 1,8bA 24,0 ± 1,3aA 17,4 ± 1,7bA 2,42 0,1167 

Fatores: Tratamento (T) = 54,51*; Época (E) = 2,19ns; T x E = 2,8* 
Pé-franco – momento antes da enxertia (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Fósforo (P) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de 

F 
Folha 1,7 ± 0,17aB 2,1 ± 0,1aAB 2,8 ± 0,3aA 2,7 ± 0,1aA 3,22 0,0613 
Raiz 1,3 ± 0,23aB 2,5 ± 0,5aA 2,2 ± 0,3aAB 2,6 ± 0,5aA 0,75 0,5408 

Fatores: Tratamento (T) = 1,27ns; Época (E) = 12,93*; T x E = 2,2* 
Pé-franco – momento antes da enxertia (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Potássio (K) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de 

F 
Folha 22,3 ± 1,1aA 23,4 ± 0,4aA 21,5 ± 2,3aA 22,5 ± 0,9aA 1,84 0,1930 
Raiz 16,4 ± 2,8aB 18,3 ± 1,4bAB 24,5 ± 3,9aAB 28,5 ± 4,5aA 1,16 0,366 

Fatores: Tratamento (T) = 0,13ns; Época (E) = 3,86ns; T x E = 4,77* 
Pé-franco – momento antes da enxertia (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Cálcio (Ca) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de 

F 
Folha 11,1 ± 0,3aA 11,7 ± 0,6aA 12,2 ± 1,0aA 11,4 ± 0,9aA 6,59 0,0070 
Raiz 3,0 ± 0,3bB 5,3 ± 1,3bAB 6,9 ± 0,6bA 5,9 ± 0,9bAB 2,47 0,1124 

Fatores: Tratamento (T) = 161,15*; Época (E) = 4,31*; T x E = 1,59* 
Pé-franco – momento antes da enxertia (g/kg de massa seca) 

     Levene 
Magnésio 

(Mg) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de 

F 
Folha 5,4 ± 0,20aAB 4,6 ± 4,7aB 5,8 ± 0,4aA 5,0 ± 0,2bAB 1,97 0,1728 
Raiz 2,8 ± 0,80bB 3,6 ± 0,6bB 3,3 ± 0,3bB 7,5 ± 1,4aA 1,82 0,1978 

Fatores: Tratamento (T) = 11,58*; Época (E) = 14*; T x E = 18,68* 
Pé-franco – momento antes da enxertia (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Enxofre (S) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de 

F 
Folha 2,1 ± 0,3aA 2,2 ± 0,1aA 2,5 ± 0,1aA 2,1 ± 0,1aA 1,94 0,1770 
Raiz 1,31 ± 0,2bB 1,9 ± 0,2aAB 2,0 ± 0,5bAB 2,3 ± 0,2aA 2,24 0,1367 

Fatores: Tratamento (T) = 10,19*; Época (E) = 5,35*; T x E = 3,57* 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha (compara os porta-enxertos) e minúscula na coluna 
(compara folha e raiz) não diferem pelo Teste Tukey a 5% probabilidade (n=4, ± erro padrão). 
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Os dados demonstram que os porta-enxertos araticum-de-terra-fria, araticum-

mirim e biribá exportaram o nitrogênio para a parte aérea (Tabela 05), mas não tiveram 

capacidade de repor o nitrogênio na raiz na mesma proporção que ocorreu a exportação, o que 

resultou em redução na concentração do nitrogênio na raiz destas espécies, em comparação 

com a raiz da atemoia porta-enxerto (Tabelas 04 e 05). 

 
Tabela 05. Concentração iônica (g/kg de massa seca) nas folhas da copa atemoia e nas raízes dos 
porta-enxertos empregados (atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá) aos 60 
dias após a enxertia.  

60 dias após a enxertia (combinações) (g/kg de massa seca) 
     Levene 

Nitrogênio 
(N) atemoia araticum- 

de-terra-fria 
araticum- 

mirim biribá Pr>F valor de F 

Folha 42,9 ± 1,6aA 43,1 ± 1,5aA 41,0 ± 0,7aA 40,3 ± 0,3aA 1,30 0,3184 
Raiz 25,2 ± 1,8bA 17,4 ± 2,6bB 14,6 ± 0,9bB 15,0 ± 1,6bB 1,11 0,3822 

Fatores: Tratamento (T) = 10,62*Época (E) = 16,76*; T x E = 7,84* 
60 dias após a enxertia (combinações) (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Fósforo (P) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de F 

Folha 3,37 ± 0,10aC 3,67 ± 0,10aBC 3,97 ± 0,20aAB 4,35 ± 0,10aA 1,64 0,2325 
Raiz 1,67 ± 0,30bB 2,70 ± 0,05bA 1,90 ± 0,20bB 1,86 ± 0,20bB 1,18 0,3568 

Fatores: Tratamento (T) = 7,55*; Época (E) = 13,2*; T x E = 14,37* 
60 dias após a enxertia (combinações) (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Potássio (K) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de F 

Folha 23,5 ± 1,9aB 32,8 ± 2,2aA 27,5 ± 2,7aAB 22,5 ± 0,9aB 1,08 0,3942 
Raiz 14,4 ± 1,2bB 23,9 ± 0,3bA 15,9 ± 2,5bBC 21,0 ± 1,3bAB 2,67 0,0948 

Fatores: Tratamento (T) = 46,25*; Época (E) = 12,1*; T x E = 3,68* 
60 dias após a enxertia (combinações) (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Cálcio (Ca) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de F 

Folha 4,6 ± 0,3aB 10,5 ± 2,0aA 8,4 ± 0,8aAB 9,7 ± 0,2aA 2,02 0,1650 
Raiz 4,3 ± 0,4aB 5,6 ± 0,6bA 4,9 ± 0,3bAB 4,9 ± 0,5bAB 0,73 0,5549 

Fatores: Tratamento (T) = 47,87*; Época (E) = 10,04*; T x E = 4,76* 
60 dias após a enxertia (combinações) (g/kg de massa seca) 

     Levene 
Magnésio 

(Mg) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de F 

Folha 4,8 ± 0,5aAB 4,5 ± 0,6aB 4,9 ± 0,3aAB 6,5 ± 0,4aA 0,95 0,4470 
Raiz 2,8 ± 0,3bB 3,6 ± 0,9aAB 2,6 ± 0,2bB 4,5 ± 0,5bA 2,31 0,1276 

Fatores: Tratamento (T) = 49,02*; Época (E) = 10,18*; T x E = 1,34* 
60 dias após a enxertia (combinações) (g/kg de massa seca) 

     Levene 

Enxofre (S) atemoia araticum- 
de-terra-fria 

araticum- 
mirim biribá Pr>F valor de F 

Folha 2,4 ± 0,1aA 3,5 ± 0,4aA 2,7 ± 0,5aA 2,9 ± 0,1aA 1,61 0,2387 
Raiz 1,5 ± 0,1bAB 1,9 ± 0,1bA 1,7 ± 0,2bA 1,4 ± 0,1bB 1,49 0,2661 

Fatores: Tratamento (T) = 77,96*; Época (E) = 4,17*; T x E = 1,67* 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha (compara as combinações) e minúscula na coluna (compara 
folha e raiz) não diferem pelo Teste Tukey a 5% probabilidade (n=4, ± erro padrão). 

 



75 
 

 
 

Em relação ao elemento fósforo (P), o araticum-de-terra-fria e biribá antes da 

enxertia (pé-francos) apresentam maior concentração nas raízes que as demais espécies 

(Tabela 04). Quando esses pé-francos foram enxertados com a atemoia, observou-se (aos 60 

dias após a enxertia) que o araticum-de-terra-fria continua com a maior concentração de 

fósforo na raiz, no entanto, o transloca em menores quantidades para a copa, resultando em 

uma das menores concentrações de fósforo na folha da atemoia em comparação às demais 

espécies. Por outro lado, o biribá promove o maior acúmulo de fósforo na folha da copa 

atemoia, com redução de seu conteúdo na raiz em relação às demais espécies. 

Os pé-francos apresentaram peculiaridades em relação ao potássio (K). 

Concentrações semelhantes de potássio (K) foram observadas entre os tecidos foliares e 

radiculares, com exceção do araticum-de-terra-fria (Tabela 04). Aos 60 dias após a enxertia as 

concentrações foliares passaram a ser maiores que as radiculares, assim como foi observado 

para os demais elementos. No entanto, o araticum-de-terra-fria apresentou tanto a maior 

concentração do potássio na raiz, em relação às demais espécies, como a maior concentração 

nas folhas da copa atemoia, em comparação às demais combinações sendo inclusive, maior 

que a concentração de potássio na raiz e folha da combinação atemoia enxertada em atemoia. 

Apesar das espécies pé-francos apresentarem maiores concentrações de cálcio 

(Ca) na folha do que em raiz (semelhante ao N), não há diferenças entre as folhas das espécies  

porta-enxertos. No entanto, 60 dias após a enxertia verifica-se que o araticum-de-terra-fria, 

araticum-mirim e biribá provocam aumento significativo na concentração de cálcio nas folhas 

de atemoia, diferente do observado quando a atemoia é enxertada em atemoia (Tabela 05). 

Além disso, a raiz de atemoia também apresenta a menor concentração de cálcio em relação 

aos demais porta-enxertos, e não difere da folha. 

Da mesma forma que nitrogênio e cálcio, os pé-francos apresentam maior 

concentração de magnésio nas folhas do que em raízes (Tabela 04). Apesar disso, o biribá 

possui concentração de magnésio maior que os demais pé-francos no tecido radicular. Quando 

se executa a enxertia esta característica do biribá de possuir maior concentração de magnésio 

na raiz que as demais espécies se mantêm e resulta em maior concentração de magnésio 

também na copa atemoia (Tabela 05). 

As concentrações de enxofre (S) no tecido foliar da copa atemoia não 

apresentaram diferenças em função do porta-enxerto utilizado (Tabela 05). No entanto, o 

biribá apresentou a menor concentração de enxofre na raiz depois da enxertia (Tabela 04), 

indicando uma possível alteração na reposição do enxofre translocado para a copa, uma vez 
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que os porta-enxertos araticum-de-terra-fria e araticum-mirim apresentaram maiores 

concentrações no tecido radicular.  

 

4. DISCUSSÃO 

Neste estudo, as condições de luminosidade (462,7±111,6 μmol m-2s-1), 

temperatura do ar (26,4±0,3°C) e umidade relativa da atmosfera (54,6±13,3%) foram 

favoráveis ao desenvolvimento vegetativo das plantas araticum-de-terra-fria, araticum-mirim, 

biribá e atemoia, o que também já havia sido observado em estudo prévio realizado por Baron 

et al. (2014) em diferentes tipos de cultivo protegido (viveiro, casa-de-vegetação e estufa). 

Cabe observar que plantas com ‘metabolismo fotossintético C3’, como as do gênero Annona, 

se desenvolvem satisfatoriamente em torno de 25-30°C e em umidade relativa de 55-65%, o 

que explica a adaptação ambiental observada (DOUBNEROVÁ; RYŠLAVÁ et al., 2011; 

LEE, 2011).  

Na literatura, apesar de raros estudos com abordagem específica em enxertia de 

anonáceas sob diferentes condições ambientais estas informações seriam importantes na 

escolha de porta-enxertos adaptados às condições em que se desenvolvem as combinações de 

enxertia. Ojeda et al. (2004a) afirmam que conhecer as características fotossintéticas de porta-

enxertos de origem tropical e subtropical, tais como Annona glabra (araticum-do-brejo) e 

Annona muricata (graviola), respectivamente. Higuchi et al. (1998,1999) afirmam que 

temperaturas entre 25-30°C são prejudiciais para espécies subtropicais enxertadas, como a 

Annona cherimola (cherimoia), limitando a fotossíntese e reduzindo o pegamento inicial e 

desenvolvimento de frutos.  

Núñez-Elisea et al. (1999) utilizando copa atemoia e copa de A. reticulata (fruta-

da-condessa) enxertada em porta-enxerto A. glabra (araticum-do-brejo) apresentaram taxa de 

assimilação de carbono similares ao próprio pé-franco de A. glabra em situação de 

alagamento, todavia os autores afirmam que os motivos para que o pé-franco de A. glabra 

apresente menor prejuízo pelo alagamento se deva a menor quantidade de fotoassimilados 

destinados o crescimento de  parte aérea,  situação inversa observada em plantas enxertadas 

(maior mobilização de fotoassimilados para a copa).  

A entrada do carbono atmosférico ocorre pela abertura estomática e esta abertura 

pode afetar a taxa de assimilação líquida (Anet) e a taxa transpiratória (E) (FARQHUAR; 

SHARKEY, 1982). No presente estudo, os porta-enxertos não provocaram aumentos na 

condutância estomática (gs), mas alteraram as respostas de assimilação de carbono (Anet) e 
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transpiração (E). A assimilação de carbono (Anet) foi elevada quando se utilizou biribá como 

porta-enxerto, devido ao fato deste ter empregado o carbono interno (Ci) para a síntese de 

compostos orgânicos, o que manteve a variação do gradiente químico de carbono e o fluxo 

para o interior da folha com consequente elevada eficiência de carboxilação. Tais 

constatações também foram feitas por Op de Beeck et al. (2013), os quais afirmam que, 

quando o tratamento fornece condições de alta condutância estomática (gs), a assimilação de 

carbono (Anet) tende a ser alta dependendo do uso do carbono interno (Ci) para a síntese de 

compostos orgânicos, o que mantém a variação do gradiente químico de CO2, assegurando 

sua entrada na folha. 

A condutância estomática (gs) não foi o fator limitante para a redução da entrada 

de CO2 pelo estômato, mas sim a concentração de carbono interno (Ci), que apresentou os 

maiores valores na combinação atemoia enxertada em araticum-mirim, comprovando que a 

menor quantidade de CO2 está sendo demandada pelo aparato fotossintético desta 

combinação. Da mesma forma, quando o carbono interno (Ci) não estava sendo utilizado, este 

se acumulava conforme ocorreu quando se usou o porta-enxerto araticum-mirim, o que 

consequentemente resultou em baixa eficiência de carboxilação (Anet/Ci). De acordo com 

Zhou et al. (2009) a atividade da enzima ribulose 1,5-difosfato carboxilase (Rubisco), 

otimizando a eficiência de carboxilação (Anet/Ci), se deve ao aumento da concentração do 

hormônio citocinina (Ck), a qual é modulada pela influência do porta-enxerto na combinação 

de enxertia. Em plantas de Cucumis sp. a concentração de citocininas na seiva do xilema da 

copa é alterada em um curto espaço de tempo e é possível que esta mudança seja modulada 

pelo porta-enxerto utilizado, o que explicaria a maior eficiência da Rubisco (Anet/Ci) (LEE et 

al., 2010). 

Apesar de Ojeda et al. (2004b) relatarem que atemoia enxertada em A. squamosa 

(fruta-do-conde) e A. glabra (araticum-do-brejo) apresente variações na assimilação de 

carbono (Anet), e nenhuma variação na taxa transpiratória (E), no presente estudo o porta-

enxerto biribá promoveu a maior assimilação de carbono (Anet) e também a maior transpiração 

(E) da copa. Os demais porta-enxertos (araticum-mirim, araticum-de-terra-fria e atemoia) 

provocaram respostas intermediárias tanto na assimilação de carbono (Anet), como na 

transpiração (E). 

De acordo com Gonçalves et al. (2006) o porta-enxerto pode influenciar 

fortemente as respostas fotossintéticas do vegetal. Iacono et al. (1998) afirmam que o porta-

enxerto influenciou fortemente a resposta da copa enxertada em termos de assimilação, 
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condutância estomática e eficiência de carboxilação. Os mesmos autores afirmam que 

influência do porta-enxerto pode ser de grande importância na escolha de genótipo como 

porta-enxerto para a produção de pomares comerciais na viticultura.  

No presente estudo, nenhum porta-enxerto conferiu aumento na eficiência do uso 

da água (WUE), o que seria de grande interesse para as áreas de produção. No entanto, o que 

se obteve foi que os porta-enxertos araticum-mirim e araticum-de-terra-fria promoveram 

redução nesta variável, demonstrando, portanto maior consumo de água, quando comparados 

à atemoia pé-franco.  

Além de estudos que reportem plantas enxertadas com alterações nas relações 

hídricas (AHN et al., 1999; LIU et al., 2007; ETEHADNIA et al., 2008; ROUPHAEL et al., 

2008; ALBACETE et al., 2009; ZHENG et al., 2009), podem ser observadas alterações no 

desenvolvimento vegetativo e no acúmulo iônico (SANTA-CRUZ et al., 2002, YANG et al., 

2006, MARTINEZ-RODRIGUEZ et al., 2008; HE et al., 2009; HUANG et al., 2010).  

Aos 90 dias após a enxertia foi possível observar os efeitos dos porta-enxerrtos no 

crescimento vegetal, mais precisamente no número de folhas e altura das plantas, todavia não 

houve diferenças no diâmetro do caule. De acordo com Tokunaga (2005) o primeiro sintoma 

de incompatibilidade observado à campo é o intumescimento do tecido vegetal, 

imediatamente da união dos tecido, característica conhecida popularmente como ‘pata de 

elefante’. Todavia, esta sintomatologia não foi observada entre as combinações avaliadas 

neste estudo, ao longo dos 90 dias após a enxertia.  

Na combinação atemoia enxertada em araticum-mirim e atemoia enxertada em 

atemoia os valores de altura foram os menores, justificando reportagens com plantas 

anonáceas, tais como Tokunaga (2005) e Heenkenda et al. (2009) os quais afirmam que o 

porta-enxerto araticum-mirim confere padrão nanicante à copa atemoia e que espécies copa 

enxertada sobre sua própria espécie não se apresenta como melhor combinação, 

respectivamente. Em plantas de maça (Malus sp.), porta-enxertos nanicantes conferem 

vantagens como redução do tamanho da copa, precocidade de produção, redução dos custos 

de produção (maior densidade das plantas por área cultivada) e maior rendimento de 

frutos/planta (ZHU; WELANDER, 1999; WEBSTER, 2003; CELTON et al., 2009; 

PRASSINOS et al., 2009; TOMBESI et al., 2010). 

Embora seja relatado em boletins técnicos (KAVATI; WATANABE, 2010; 

KAVATI, 2013) e também observado por produtores, ainda que de forma empírica, o porta-

enxerto biribá apresenta incompatibilidade após a formação de pomares comerciais (cerca de 
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4-5 anos após o plantio em definitivo). No entanto, neste estudo, o porta-enxerto biribá 

promoveu, à copa atemoia, o maior número de folhas, embora este número não tenha diferido 

da combinação atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria, considerada por produtores e 

viveiristas comerciais como a combinação mais compatível para a copa atemoia 

Em relação ao efeito dos porta-enxertos nas variações iônicas, obteve-se que entre 

as espécies pé-francos, momentos antes da enxertia, há diferenças no concentração iônica no 

tecido foliar e tecido radicular. De acordo com Kavati (2013) há plantas que, por sua 

fisiologia, selecionam determinados elementos, podendo essa ação seletiva impedir que 

determinados elementos exigidos em maior quantidade pela copa cheguem até ela causando 

disturbios.  

Neste estudo, é interessante observar que não houve restrições no fluxo iônico nas 

plantas enxertadas e que sempre há maior concentração iônica dos elementos nitrogênio, 

fósforo, potássio e enxofre no tecido foliar da copa atemoia em relação à atemoia pé-franco, 

demonstrando assim que a enxertia pode ter papel importante nestas respostas. Para os 

macronutrientes, San Bautista et al. (2010) afirmam que alguns destes apresentaram maior 

acúmulo em plantas enxertadas comparadas com plantas não enxertadas, tais como nitrato, 

fósforo, potássio e cálcio.  

Embora no presente estudo não exista uma única combinação eficiente em 

acumular todos os elementos, é possível observar combinações eficientes no acúmulo de um 

determinado elemento, ou grupo. Além disto, plantas enxertadas são mais eficientes em 

acumular íons na parte aérea do que a própria espécie sem ser enxertada. Deste modo, estes 

fatores são importantes para se testar cada combinação copa/porta-enxerto, e não 

isoladamente o porta-enxerto em relação a sua capacidade de absorção, pois, em muitos casos, 

as respostas dependem da interação enxerto/porta-enxerto, conforme observado neste trabalho 

e confirma relatos de Savvas et al. (2010) quanto aos estudos das combinações enxertadas.  

As diferenças de acúmulo entre atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria, 

araticum-mirim e biribá, comparados à atemoia enxertada na atemoia, confirma evidencias de 

que a copa enxertada em outras espécies apresenta aumento na absorção de minerais quando 

comparada com a copa enxertada em sua própria espécie. Esta observação pode ser atribuída, 

principalmente, às características genéticas do sistema radicular destes porta-enxertos, que 

geralmente são mais vigorosos do que os das variedades cultivadas, (CHAPLIN; 

WESTWOOD, 1980; MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 2010).  
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Outros mecanismos podem estar implicados na eficiência da absorção de 

nutrientes pelas raízes, por exemplo, a sinalização da espécie copa sobre o porta-enxerto, a 

qual pode aumentar a absorção e utilização de nutrientes (MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 

2010). Além disso, durante a formação na região da enxertia a baixa ou incorreta formação de 

callus pode levar a desfolhação, redução do crescimento da copa e baixa taxa de 

sobrevivência de plantas enxertadas com efeito direto na absorção e translocação dos 

elementos minerais à planta (ODA et al., 2005; JOHKAN et al., 2009; HARTMANN et al., 

2011).  

A concentração de nitrogênio na copa de atemoia foi igual entre todas as 

combinações, embora a combinação atemoia enxertada em atemoia tenha apresentado maior 

concentração de nitrogênio no tecido radicular do porta-enxerto. São reportadas na literatura 

que em espécies cucurbirtaceas e solanáceas enxertadas não houve aumento na concentração 

de nitrogênio na copa das diferentes combinações (KAWAGUCHI et al., 2008; YETISIR et 

al., 2013). Por outro lado, Salehi et al. (2010) afirmam que a concentração do nitrogênio em 

cucurbitáceas apresentaram maior teor de nitrogênio nas folhas, comparada com o controle, 

além de outros estudos os quais apontam a influência do porta-enxerto na absorção de 

nitrogênio (RUIZ; ROMERO, 1999; CALATAYUD et al., 2008; COLLA et al., 2010a).   

O porta-enxerto biribá apresentou-se eficiente na translocação do elemento 

fósforo (P) para a copa, pois foi nesta espécie que se verificou o maior acúmulo no tecido 

foliar da copa. Na literatura é bem reportado que plantas enxertadas aumentam a absorção do 

elemento fósforo (RUIZ et al., 1997; LEONARDI; GUIFFRIDA, 2006; KAWAGUCHI et al., 

2008; ROUPHAEL et al., 2008; COLLA et al., 2010a; SAN BAUTISTA et al., 2011) e além 

do mais estes artigos indicam que o genótipo de cada uma das espécies utilizadas como porta-

enxerto deve ser levado em conta, pois as características do sistema radicular não seriam os 

únicos fatores envolvidos (FERNÁNDEZ-GARCÍA et al., 2004; ROUPHAEL et al., 2008; 

YETISIR; UYGUR, 2009; COLLA et al., 2010a; YETISIR et al., 2013), conforme observado 

neste experimento quando na combinação atemoia/atemoia se obteve a menor concentração 

de fósforo na folha e biriba/atemoia a maior. 

Entre as combinações estudadas, o porta-enxerto araticum-de-terra-fria se destaca 

em relação aos demais porta-enxertos, pois esta espécie foi a que proporcionou à copa 

atemoia a maior concentração de potássio (K), além de ter a maior concentração na raiz. A 

espécie araticum-de-terra-fria é nativa, apresenta sistema radicular vigoroso, adaptada a solos 

com baixa disponibilidade nutricional (TOKUNAGA, 2005), explora maior volume de solo e 
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pode alterar quantitativamente a absorção do elemento potássio. De acordo com Chapin 

(1980) plantas silvestres são mais eficientes na aquisição de nutrientes, apresentando 

estratégia de crescimento do tipo I (crescimento lento) comparadas com espécies cultivadas 

ou invasivas. Baron et al. (2013) avaliando plantas jovens de araticum-de-terra-fria, sob 

diferentes forças iônicas, indicam que esta planta se adapta à solos sob baixo suprimento 

nutricional pois a espécie não exigente altos suprimentos nutricionais no solo. Plantas 

eficientes tem mecanismos específicos que permitem adquirir suficientes quantidades de 

determinado nutriente (eficiência de absorção), como em porta-enxertos na viticultura 

(KODUR et al., 2010). 

Para os elementos cálcio e magnésio observa-se que as copas de atemoia 

apresentaram menor concentração em relação à atemoia pé-franco. Em cucurbitáceas, plantas 

enxertadas apresentaram concentração de cálcio menor do que plantas não enxertadas, 

independentemente do porta-enxerto utilizado (RUIZ et al., 1997). No entanto, níveis de 

cálcio e magnésio decrescem quando plantas de tomateiro são enxertadas sobre pimenteira e 

vice-versa, quando comparados à tomateiro enxertado em tomateiro ou pimenteira enxertada 

em pimenteira (KAWAGUCHI et al., 2008). Estas variações podem ser explicadas pela 

condutividade hidráulica do xilema de porta-enxertos em relação à copa. Em experimentos 

com tomate, aumentos significativos de cálcio e magnésio foram observados quando plantas 

enxertadas foram comparadas com plantas não enxertadas (FERNÁNDEZ-GARCÍA et al., 

2004b). No entanto, em plantas enxertadas, nenhuma diferença significativa foi verificada 

para o Ca e Mg em comparações com plantas não enxertadas de pepino (ROUPHAEL et al., 

2008; HUANG et al., 2010), melão (EDELSTEIN et al., 2005) ou tomate (CHEN et al., 

2003). Por outro lado, plantas de melão enxertadas não apresentaram diferença na 

concentração de Ca, contudo a concentração de Mg no tecido foliar foi influenciada 

significativamente pela combinação (COLLA et al., 2010b). As reportagens acima indicam 

que cálcio e magnésio podem ser influenciadas pelo porta-enxerto, pois as características 

fisiológicas e físicas dos mesmos provavelmente afetem a absorção e translocação destes 

elementos na planta. 

Nas diferentes combinações copa/porta-enxerto não ocorreram diferenças na 

concentração do elemento enxofre (S) no tecido radicular. Silva et al. (2013) afirmam que a 

concentração de enxofre em pimenteiro foi igual entre plantas enxertadas ao serem 

comparadas com o pé-franco, assim como Creste e Lima (1995) reportam que em plantas do 

gênero Citrus não apresenta influência do porta-enxerto no acúmulo de enxofre na parte aérea 
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da copa, contudo em nenhum destes trabalhos está elucidado as possíveis causas que 

influenciaram estas respostas pelos vegetais. Em contrapartida, a eficiência de absorção de 

enxofre em mudas de cafeeiro variou, na maioria das vezes quando se compararam 

combinações de enxerto/porta-enxerto com os respectivos pés-francos (TOMAZ et al., 2003). 

Na literatura é reportado que, se plantas de cafeeiro enxertadas em porta-enxertos de outras 

espécies do gênero coffea apresentarem diferenças quanto à eficiência de absorção, os 

principais fatores que podem estar envolvidos são as diferenças de afinidade entre copa e 

porta-enxerto, as quais afetam positiva ou negativamente a fisiologia da planta e, a genética 

da planta, que envolve complexos mecanismos moleculares de absorção e utilização 

(TOMAZ et al., 2009).  

A enxertia em plantas é descrita como umas das principais ferramentas para 

mitigar possíveis problemas causados pela absorção excessiva e toxicidade do enxofre, pois o 

porta-enxerto pode apresentar a habilidade de restringir a translocação do mesmo para a parte 

aérea. Plantas de pepino enxertadas expostas a sulfato de sódio foram capazes de manter a 

homeostase iônica da copa em comparação com plantas pé-franco, revelando diferenças 

substanciais em respostas fisiológicas e agronômicas entre plantas enxertadas e não 

enxertadas (COLLA et al., 2012). 

Em síntese, o presente estudo oferece resultados promissores que auxiliam no 

entendimento de mecanismos fisiológicos envolvidos na interação entre a copa atemoia e 

diferentes porta-enxertos do gênero Annona, o que pode auxiliar na escolha das combinações 

a serem levadas à campo. 

Conclui-se que os porta-enxertos araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e o biribá 

modulam respostas fisiológicas à copa atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. 

‘Thompson’) alterando as trocas gasosas, o crescimento vegetal e a concentração iônica.  
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6.3. Capítulo III: RELAÇÕES DO RESTABELECIMENTO PÓS-ENXERTIA 

EM Annona: PEROXIDASE E COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o restabelecimento pós-enxertia de atemoia cv. 

“Thompson” (Annona cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’) em três porta-

enxertos araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer] “variedade terra-fria”, 

araticum-mirim [A.a emarginata (Schltdl.) H. Rainer] “variedade mirim” e biribá [A. mucosa 

(Bail.) H. Rainer]. Verificou-se que quando foi utilizado o porta-enxerto araticum-mirim 

ocorreu aumento na atividade enzimática da peroxidase em relação aos demais porta-enxertos. 

Na região da enxertia o biribá apresentou maior atividade da peroxidase do que no biribá pé-

franco, embora menor que o efeito da combinação entre atemoia e araticum-mirim. Na 

combinação atemoia com araticum-de-terra-fria não se observou alteração na atividade da 

peroxidase em relação ao pé-franco de ambas as espécies ou atemoia enxertada nela mesma. 

Aos 30 dias após a enxertia não foram observadas diferenças para a concentração de 

compostos fenólicos na região enxertada das combinações, sendo maiores que os valores 

observados em seus respectivos pé-francos. Aos 60 dias após a enxertia não foram observadas 

diferenças entre as combinações, no entanto, as concentrações de compostos fenólicos em 

atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria e atemoia enxertada em araticum-mirim foram 

maiores que as observadas nos pé-francos araticum-de-terra-fria e araticum-mirim, 

respectivamente. Conclui-se que o aumento da atividade da peroxidase e a concentração de 

compostos fenólicos totais na região enxertada não são indicativos de incompatibilidade 

precoce entre a copa atemoia (A. cherimola Mill. x A.squamosa L.) e os porta-enxertos A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria e “variedade mirim” (araticum-de-terra-

fria e araticum-mirim, respectivamente) e A. mucosa (Bail.) H. Rainer (biribá).  

 

Palavras-chave: Annonaceae; compatibilidade; propagação vegetativa; porta-enxertos 
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INCOMPATIBILITY RELATIONS IN Annona PLANTS: PEROXIDASE AND 

PHENOLICS COMPOUNDS 

  

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the peroxidase activity and the phenolic 

compounds concentration in atemoya scion (A. cherimola Mill. A. squamosa L. cv. 

'Thompson') grafted on araticum-de-terra-fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer] “variety 

terra-fria”, araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer] “variety mirim” and ‘biribá’ 

[A. mucosa (Bail.) H. Rainer]. As a result, use of araticum-mirim rootstock had a increase in 

the peroxidase activity compared to the other rootstocks. The grafted region of ‘biribá’ 

combination showed higher peroxidase activity than ‘biribá’ non-grafted, although smaller 

than the effect of the combination between atemoya and ‘araticum-mirim’. In the combination 

of ‘araticum-de-terra-fria’ with atemoya no significant change was observed in peroxidase 

activity compared to ‘araticum-de-terra-fria’ non-grafted or atemoya non-grafted or atemoya 

grafted itself. For the phenolic compounds concentration at 30 days after grafting, no 

significant differences in the grafted regions of the different combinations were observed, 

being higher than those observed in their respective non-grafted. At 60 days after grafting no 

differences between the combinations were observed, however, the phenolic compounds 

concentrations in atemoya grafted on the ‘araticum-de-terra-fria’ and atemoya grafted on the 

‘araticum-mirim’ were higher than those observed in ‘araticum-de-terra-fria’ and ‘araticum-

mirin’ non grafted, respectively. It is concluded that the increase in peroxidase activity and 

phenolic compounds concentration in the grafted region are not indicative of early 

incompatibility between atemoya scion (A. cherimola Mill. x A. squamosa L.) and A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer ‘terra-fria’ variety and ‘mirim’ variety’ rootstocks (‘araticum-

de-terra-fria’ and ‘araticum-mirim’, respectively) and A. mucosa (Bail.) H. Rainer (biribá). 

  

Keywords: Annonaceae; compatibility; vegetative propagation; rootstocks 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os aproximadamente 110 gêneros e 2400 espécies pertencentes à família 

Annonaceae (CHATROU et al., 2004; ERKENS et al., 2012), apenas quatro espécies 

apresentam interesse econômico relevante, a Annona squamosa L. (fruta-do-conde, pinha ou 

ata), A. muricata L. (graviola), A. cherimola Mill. (cherimoia) e o híbrido A. cherimola Mill. 

x A. squamosa L. (atemoia) (CHEONG et al., 2011; GUPTA-ELERA et al., 2011; PAREEK 

et al., 2011; LOIZZO et al., 2012). A atemoia, empregada na produção de sorvetes, doces, 

compotas, sucos, licores, no consumo in natura, é propagada por métodos vegetativos como 

estaquia, mergulhia, enxertia e micropropagação, enquanto as sementes são usadas para 

produção de porta-enxerto em áreas sem patógenos no solo (HEENKENDA et al., 2009).  

A enxertia é o método de propagação que tem sido utilizado em larga escala, por 

permitir a reprodução integral dos genótipos com as características desejáveis da planta de 

interesse como elevada produtividade. Além disso, a enxertia apresenta a vantagem de 

empregar porta-enxertos resistentes a pragas, tolerantes a metais pesados e resistentes a 

estresse hídrico (NORTH; COOK, 2008; ROUPHAEL et al., 2008; HERNÁNDEZ et al., 

2010; COLLA et al., 2012; MERLIN et al., 2012; PENELLA et al., 2014). 

Tokunaga (2005) e Kavati (2013) relatam que é difícil encontrar porta-enxerto 

para atemoia que seja resistente a patógenos (Phytophthora nicotianeae  var. parasitica, 

Pythium  sp. e Rhizoctonia solani ) e que não apresente incompatibilidade com a copa. 

Mesmo com os relatos de que espécies anonáceas silvestres, como biribás e araticuns 

(Rollinia mucosa, A. reticulata, R. sylvatica e R. emarginata) sejam potenciais para uso como 

porta-enxerto (SANTOS et al., 2005; SCALOPPI et al., 2007; ALMEIDA et al., 2010), não 

há informações a respeito de compatibilidade quando estas espécies são utilizadas como 

porta-enxerto para atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L.). 

Os mecanismos da incompatibilidade na enxertia ainda não estão totalmente 

elucidados, embora alguns estudos, tais como os de Usenik e Štampar (2000), Usenik et al. 

(2006) e Mn’gomba et al. (2008) tenham sido realizados na tentativa de compreendê-los. O 

envolvimento de certas enzimas, como as peroxidases, tem sido analisado durante o 

desenvolvimento celular nos primeiros estádios de formação do tecido na interface 

enxerto/porta-enxerto em diferentes espécies, embora o seu papel específico e seu efeito sobre 

a compatibilidade ainda não esteja elucidado (PASSARDI et al., 2005; PINA; ERREA, 2005; 

HARTMANN et al., 2011).  
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A participação de peroxidases de classe III na síntese de ligninas tem sido 

estudada em muitas espécies de plantas e sistemas de culturas de tecidos. Evidências de 

peroxidases catiônicas têm sido reportadas e a peroxidase catiônica de Zignia elegans (ZePrx) 

tem se mostrado envolvida na lignificação (GABALDÓN et al., 2005). Santamour (1992) 

afirma que diferenças na concentração de peroxidase entre o porta-enxerto e o enxerto podem 

levar a uma lignificação anormal e carência de conexões vasculares na zona do enxerto. O 

autor afirma ainda, que em plantas onde existe a similaridade de atividade da peroxidase entre 

copa e porta-enxerto, raramente se encontram problemas de incompatibilidade. Isto sugere 

que as peroxidases possuem papel específico na lignificação e que generalizações sobre sua 

função na incompatibilidade devem ser propostas com cautela. 

Dentre as características de incompatibilidade, estudos de Errea et al. (2001), 

Rodrigues et al. (2002) e Telles et al. (2009) propõem que a determinação da atividade 

enzimática da peroxidase e a concentração de compostos fenólicos no tecido xilemático da 

copa e do porta-enxerto seria um prognóstico para verificar combinações incompatíveis. 

Diversos estudos afirmam que as peroxidases e compostos fenólicos estão envolvidos na 

lignificação (HIRAGA  et al., 2001; VANHOLME et al., 2008; LIU et al., 2012), que são 

importantes nas primeiras fases da conexão entre o enxerto e o porta-enxerto (ERREA, 1998; 

PINA; ERREA, 2005; HARTMANN et al., 2011) pois as paredes celulares dos tecidos do 

xilema são estruturas dinâmicas compostas de polissacarídeos, compostos fenólicos como 

ligninas, minerais e proteínas (HERRERO et al., 2014)  

A presença de compostos fenólicos é apontada como importante parâmetro na 

avaliação da relação compatibilidade/incompatibilidade (ERREA et al., 2001;  RODRIGUES 

et al., 2001, 2002; TELLES et al., 2009). Os compostos fenólicos são descritos como 

implícitos nos processos de divisão celular, desenvolvimento e diferenciação interna de novos 

tecidos na região da enxertia por regularem a síntese da AIA-oxidase, mais precisamente o 

ácido p-cumárico, precursor da lignina, que apresenta funções primárias e secundárias no 

vegetal (ERREA, 1998; MN’GOMBA et al., 2008). No entanto, em combinações conhecidas 

previamente como incompatíveis ocorre acúmulo do ácido p-cumário no tecido enxertado, 

podendo levar a não diferenciação do tecido e degradação na interface enxerto/porta-enxerto. 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a atividade das peroxidases totais e a 

concentração de compostos fenólicos nas relações de compatibilidade entre a copa atemoia 

(A. cherimola Mill. x A. squamosa L.cv. ‘Thompson’) e os porta-enxertos A. emarginata 
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(Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria” (araticum-de-terra-fria), A. emarginata (Schltdl.) H. 

Rainer “variedade mirim” (araticum-mirim), A. mucosa (Bail.) H. Rainer (biribá) 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Material vegetal e montagem de exsicatas 

Os frutos de atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’) e 

araticum-de-terra-fria’ [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] foram 

coletados no município de São Bento do Sapucaí, São Paulo, Brasil (Latitude – 22°41’20’’S e 

Longitude – 45°43’51’O); frutos de araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer 

“variedade mirim”] foram coletados no município de Tietê, São Paulo, Brasil (Latitude - 

23º06'07" S e Longitude - 47º42'53" O); frutos de biribá [Annona mucosa (Schltdl.) H. 

Rainer] no município de Piraju, São Paulo, Brasil (23º06'15" S e Longitude - 49º20'02" O). 

Após a herborização do material reprodutivo retirado das plantas, as exsicatas 

montadas e etiquetadas foram depositadas no Herbário Irina Delanova Gemtchujnicov 

‘BOTU’, Instituto de Biociências (IB), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP) Câmpus Botucatu, sob o registro no 28233, no 28279, no 27600 e no 27596 

referente as espécies araticum-de-terra-fria, araticum-mirim, atemoia e biribá, 

respectivamente.  

 

2.2. Implantação experimental pré-enxertia 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação sobre condições naturais de 

luminosidade, situado em área experimental do Departamento de Botânica (Instituto de 

Biociências, IB), pertencente à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP) Câmpus Botucatu, SP, Brasil, 850m de altitude, entre os meses de março de 2011 e 

novembro de 2012. As condições ambientais no interior da casa-de-vegetação foram 

temperatura 18°C/34°C (mínimo à noite/máximo ao dia), umidade relativa entre 55-75% e 

densidade de fluxo de fótons fotossintéticamente ativos (DFFFA) durante o dia com variação 

entre 400-800 µmol m-2s-1. Sementes das espécies araticum-de-terra-fria, araticum-mirim, 

biribá e do híbrido atemoia foram desinfetadas com hipoclorito de sódio (01%) e com 

fungicida Captan®, semeadas em bandejas de poliestireno preenchidas com vermiculita 

textura média, conforme (BARON et al., 2011). As plântulas, ao apresentarem a 01ª folha 

completamente expandida acima do 3o nó do epicótilo foram denominadas de plantas jovens e 

estas com ± 10 cm de comprimento foram transplantadas para sacolas plásticas com 
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capacidade volumétrica de 17dm3, preenchidas com a mistura do substrato comercial 

Bioplant®Gold Florestal + ‘Solo Fértil*6+ vermiculita textura média (Brasil Minérios®) + 

fibra-de-côco (Amafibra T11®) obtendo-se assim um substrato composto, 1:2:1:1 v/v. As 

plantas jovens foram irrigadas com água de torneira (400 ml por sacola/dia ou quando 

necessário) e fertilizadas com solução nutritiva via solo Yogen®no5 (230g/100L,  

condutividade elétrica de 1,5 miliSiemens  cm-1). Para suprir a ausência do elemento mineral 

cálcio, foi utilizado o sal Ca (NO3)2 (EC 0,25  miliSiemens cm-1), também aplicado 

semanalmente via foliar utilizando-se o produto comercial Sett® a base de cálcio (Ca), boro 

(B) e nitrogênio (N) (1,5L p.c./ha). 

 

2.3. Enxertia e tratamentos  

 A técnica de enxertia utilizada é conhecida como “Inglês complicado” e foi 

realizada de acordo com as recomendações técnicas do Núcleo de produção de sementes e 

mudas pertencente a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), município de 

São Bento do Sapucaí-SP (TOKUNAGA, 2005). Foram utilizadas plantas pé-franco atemoia, 

araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá com 18 meses de idade (18 meses após a 

semeadura) e que apresentassem diâmetro de caule à 15cm de altura em relação ao solo entre 

08-10 mm.  Como copa utilizou-se segmentos caulinares (garfos) de 12 cm de tamanho, 

diâmetro entre 08-10 mm contendo 02-03 gemas do híbrido atemoia cv. ‘Thompson’ de uma 

única. O corte diagonal foi realizado na parte inferior na copa e na região superior do porta-

enxerto, local de contato íntimo entre ambas regiões, mantendo esta união perfeitamente 

encaixada e envolvida com fitilho plástico.  

Foram avaliadas a atemoia foi enxertada em atemoia, araticum-de-terra-fria, 

araticum-mirim e biribá. Além das combinações, foram avaliados os pé-francos de atemoia, 

araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá. 

 

2.4. Delineamento experimental  

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, constituídos 

por 04 combinações e 04 espécie pé-francos com nove (09) repetições por tratamento 

(repetição composta por uma (01) planta cada) em cada época de coleta (momento da 

enxertia, 60 e 90 DAE).  

   
                                                 

*Recomendação de fertilização de frutíferas de clima temperado, seguindo recomendações de Raij et al. (1997) – 
Boletim 100 (IAC) em cova com dimensões de 50cmx50cmx50cm ou 0,125 m6 
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2.5. Coleta e preparo de amostras 

Aproximadamente cinco (05) cm de tecido vegetal contendo a região enxertada 

nas combinações e a mesma região correspondente ao tecido de caule em plantas pé-franco 

foram amostradas com tesouras de poda de aço inoxidável em diferentes épocas (momento 

antes da enxertia, 30 e 60 DAE). Amostras foram coletadas pela manhã e imediatamente 

armazenadas em tubos falcon e protegido da luz, congelado em nitrogênio líquido e 

armazenado em ultrafreezer até posterior análise. As amostras de cada repetição foram 

maceradas até obter o material em forma de pó com o auxílio de graal e pistilo de porcelana, 

previamente autoclavado e resfriado em freezer.  

 

2.6. Extração de proteínas totais 

O extrato enzimático das amostras maceradas foi obtido segundo a metodologia 

descrita por Kar; Mishra (1976). O material vegetal (300 mg)  foi homogeneizado em 4,0 mL 

de tampão fosfato de potássio 0,1mol L-1 a pH 6,8. Após a homogeneização, as amostras 

foram colocadas para centrifugar por 10 minutos a 5000 g à 04°C, sendo então, o 

sobrenadante coletado em microtubos e armazenado em freezer a -20°C, para quantificação 

de proteínas totais e determinação especifica da Peroxidase.  

 

2.7.  Determinação da atividade da peroxidase (POD, EC 1.11.1.7)  

A atividade especifica da peroxidase foi analisada seguindo o método descrito por 

Teisseire; Guy (2000). A reação foi conduzida a temperatura ambiente por 5 minutos. A 

formação de purpurogalina foi medida em espectrofotômetro UV-visível a 430 nm e seu 

coeficiente de extinção molar (2,5 mmol L-1 cm-1) foi usado para calcular a atividade 

específica da enzima, expressa em mmol de purpurogalina min-1 mg-1 de proteína. Os teores 

de proteínas solúveis do extrato enzimático foram obtidos pelo método de Bradford (1976), 

sendo que as leituras de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro UV-visível a 

595nm, utilizando-se caseína como proteína de referência. 

 

2.8. Quantificação de compostos fenólicos totais  

A quantificação dos compostos fenólicos totais foi realizada seguindo a 

metodologia descrita por Herrig et al. (2002), com minimas modificações. O material vegetal 

(250 mg) foi macerado em 5,0 mL de ácido clorídrico  (HCl) 2N  e, em seguida, esse 

macerado foi vertido em tubos de ensaio com tampa e fervido por 30 minutos. Após a fervura 
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fez-se o resfriamento (colocou-se os frascos em gelo e água gelada por 03 minutos) e, na 

sequência, as amostras foram centrifugadas a 5000 g, por 10 minutos, a 4°C. Foi utilizado 

100µL desse sobrenadante, diluído em 4500µL de água deionizada, no qual acrescentou-se 

750 µL de carbonato de sódio (Na2CO3) 1,9M e 250µLde reagente Folin-Ciocalteau (RFC). 

Nesse método, o reagente de Folin-Ciocalteu, que consiste na mistura dos ácidos 

fosfomolíbdico e fosfotúngstico, em que o molibdênio se encontra no estado de oxidação 

(VI), formando um complexo de cor amarela (Na2MoO4.2H2O), reage com compostos 

fenólicos, mas não de forma exclusiva, diminuindo seu estado de oxidação, e formando 

complexos de coloração azul com esses compostos.  Essa mistura foi mantida no escuro 

durante o período de 60 minutos. Após o tempo decorrido, foi realizada leitura no 

espectrofotômetro com um comprimento de onda de 750 nm. Foi utilizado o ácido ferúlico 

como padrão de referência, seguindo a metodologia descrita por Blum et al. (1991). Os 

resultados foram expressos em compostos fenólicos totais mg g de matéria fresca-1. 

 

2.9. Seccionamentos histológicos 

Amostras caulinares na região de união do enxerto das combinações foram 

obtidos em diferentes épocas de coletas (15, 30, 60 DAE), fixados em FAA 70 (formaldeído, 

ácido acético e álcool) (JOHANSEN, 1940) com o auxílo de bomba a vácuo, conservados em 

álcool etílico 70%, incluídos em polietilenoglicol 1500 (Polietilenoglicol 1500, Merck-

millipore®) e corados com azul de astra e safranina (MARI, 2007) 

Após a etapa da inclusão foram realizados os seccionamentos transversais e 

longitudinais no material enxertado. Adotou-se o pincelamento sobre o local da amostra a ser 

seccionada (região enxertada) com uma solução de cola ‘PVC’ (Tigre®) + Acetato de Butila e 

sua secagem sobre o material vegetal com o uso de um secador de cabelo. Após formar uma 

finíssima película sobre o material foi realizado o seccionamento transversal da amostra com 

espessura de corte de 17 micrômetros em micrótomo de deslize.  

À medida que foram realizados os cortes, os mesmos foram mantidos em lâminas 

e visualizados com auxílio de uma ocular micrométrica acoplada em microscópio de luz. 

Após sua visualização, os mesmos foram embrulhados com papel alumínio, etiquetados e 

armazenados em geladeira (04ºC) para posterior processamento. Realizou-se desidratação 

alcóolica seriada, com álcool etílico à 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, 96% e 99,8%. Após este 

processo, foi adicionado com conta-gotas uma gota de adesivo de albumina sobre uma lamina, 

espalhada e friccionada com o dedo até que a lamina grudasse no dedo.  
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Posteriormente, as lâminas com os cortes foram colocados em cubas de vidro com 

acetato de butila + etanol 100% na proporção de 1:1 por 05 minutos. Após esse tempo 

retiraram-se as lâminas desta cuba transferindo-as para outra cuba contendo acetato de butila 

puro por mais 05 minutos. Por fim, montou-se as laminas com Entelan® e aguardou-se 07 dias 

para que o mesmo endurecesse completamente. 

  

2.10. Análise estatística  

Os resultados das atividade da peroxidase e concentração de compostos fenólicos 

totais foram submetidos ao teste de homegeneidade entre as variâncias, e ao atender as 

pressuposições estatísticas (homocedasticidade entre as variâncias) os mesmos foram 

analisados estatisticamente por meio da análise de variância (ANOVA) e sempre que 

necessário suas médias foram comparadas pelo teste de média Tukey à nível de significância 

de 05% (p<0,05). 

 

3. RESULTADOS 

Os dados da atividade da peroxidase total (POD) e a concentração de compostos 

fenólicos totais, mensurados aos 30 e 60 dias após a enxertia, estão apresentados na tabela 01.  

Nas avaliações realizadas aos 30 dias após a enxertia (DAE) verificou-se que 

quando é utilizado o araticum-mirim como porta-enxerto para atemoia há aumento na 

atividade enzimática da peroxidase em relação às demais espécies pé-francos e combinações 

(Tabela 01). Com o passar do tempo, aos 60 DAE verificou-se que as combinações 

provocaram alterações diferentes das observadas aos 30 DAE. A combinação atemoia 

enxertada em araticum-mirim, que havia proporcionado a maior atividade da peroxidase aos 

30 DAE, apresentou a menor atividade entre as combinações copa/porta-enxerto aos 60 DAE, 

assemelhando-se à combinação atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria (Tabela 01).  

Em contrapartida, em plantas de atemoia enxertadas em atemoia e de atemoia 

enxertada em biribá não foram detectadas diferenças em relação aos seus pé-francos. Nota-se 

também que na combinação atemoia enxertada em biribá obtém-se a maior atividade da 

peroxidase, diferindo de todos os demais tratamentos aos 60 dias após a enxertia, seja em 

plantas enxertadas ou plantas pé-francos. Quando o biribá é usado como porta-enxerto, a 

região de união apresenta maior atividade da peroxidase do que no biribá sem enxertia (pé-

franco), indicando que esta união também provoca aumento da atividade da peroxidase, 

embora menor que o efeito da combinação entre atemoia e araticum-mirim. Cabe relatar que 
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apesar da combinação atemóia enxertada em biribá apresentar maior atividade da peroxidase 

em relação ao seu pé-franco, os valores assemelham-se tanto à atemoia pé-franco como à 

atemoia enxertada em atemoia (Tabela 01). 

No entanto, a atividade da peroxidase na combinação atemoia enxertada em 

araticum-mirim é maior que a atividade da peroxidase observada nas plantas pé-franco. Na 

combinação atemoia com araticum-de-terra-fria não se observa alteração significativa na 

atividade da peroxidase em relação ao pé-franco araticum-de-terra-fria nem ao pé-franco 

atemoia ou atemoia enxertada nela mesma. Desta forma, o aumento na atividade da 

peroxidase na região enxertada é dependente do porta-enxerto empregado, como ocorre ao se 

empregar o araticum-mirim. 

A concentração de compostos fenólicos aos 30 dias após a enxertia não foi 

alterada na região enxertada das combinações copa/porta-enxerto, sendo maiores que os 

valores observados em seus respectivos pé-francos. Aos 60 DAE não foram observadas 

diferenças entre as combinações, no entanto, as concentrações de compostos fenólicos em 

atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria e atemoia enxertada em araticum-mirim foram 

maiores que as observadas nos pé-francos araticum-de-terra-fria e araticum-mirim, 

respectivamente.  

Os resultados evidenciam variações na atividade da peroxidase (POD) e nas 

concentrações de compostos fenólicos entre as combinações copa/porta-enxerto. No entanto, a 

interface da enxertia foi continua em todas as combinações, sendo observada a proliferação de 

parênquima radial do xilema e diferenciação dos elementos condutores na região do enxerto 

(Figuras 01 e 02).  

Cabe salientar que neste estudo foram obtidos 98% de sobrevivência das plantas 

enxertas ao longo do período avaliado.  

 

4. DISCUSSÃO 

Houve sobrevivência de 98% de plantas enxertadas de todas as combinações 

avaliadas, inclusive da combinação atemoia enxertada em biribá, a qual é descrita por Kavati 

(2013) como incompatível. Almeida et al. (2010) avaliaram o índice de sobrevivência de 

enxertos em diferentes dias após a enxertia e observaram que aos 105 DAE ocorria diferenças 

entre as plantas de atemoia enxertadas sobre araticum-de-terra-fria (A. emarginata) e biribá 

(A. mucosa), sendo que para araticum-de-terra-fria, os enxertos apresentavam 70% de 

sobrevivência, e para o biribá 0%.  
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Tabela 01. Atividade enzimática da peroxidase total (µmol min-1 mg prot-1) e concentração de 
compostos fenólicos (mg g de matéria fresca-1) em plantas pé-franco  e plantas enxertadas no 
momento da enxertia, 30 e 60 dias depois da enxertia (DAE).  

 Peroxidase 
(µmol min-1 mg prot-1)  Compostos Fenólicos 

(mg g de matéria fresca-1) 

 30 DAE 60 DAE  30 DAE 60 DAE 
Atemoia pé-franco 46,49 ± 1,3 bc 35,35 ± 3,0 de  0,309 ± 0,016 c 0,357 ± 0,031 a 

A.T.F pé-franco 52,00 ± 4,3 bc 42,21  ± 2,6 d  0,307 ± 0,006 c 0,270 ± 0,005 c 
A.M. pé-franco 48,31 ± 2,5 bc 38,88 ± 2,6 de  0,314 ± 0,008 bc 0,258 ± 0,012 c 
Biribá pé-franco 41,43 ± 4,1 c 33,54 ± 0,5 e  0,252 ± 0,012 d 0,250 ± 0,009 c 

ATE x ATE 49,64  ± 1,3 bc 76,46  ± 1,3 b  0,367 ± 0,014 a 0,327 ± 0,009 ab 
ATE x A.T.F. 56,30  ± 2,2 b 60,17  ± 1,3 c  0,359 ± 0,012 ab 0,324 ± 0,002 ab 
ATE x A.M. 76,40  ± 2,2 a 56,96  ± 1,1 c  0,367 ± 0,013 a 0,337 ± 0,005 ab 
ATE x BIR. 53,90  ± 1,1 b 163,94 ± 1,4a  0,335 ± 0,008 abc 0,287 ± 0,007 bc 

 Teste de Homogeneidade  Teste de Homogeneidade 
valor de F 2,11 1,90  17,95 3,44 

Pr > F 0,1027 0,1358  0,0456 0,0193 
 ANOVA  ANOVA 

valor de F 23,70* 67,97*  17,95* 13,84* 
DMS 10,55 7,63  0,046 0,052 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo Teste Tukey a 5% probabilidade. DMS (diferença 
mínima significativa). A.T.F. (araticum-de-terra-fria pé-franco); A.M. pé-franco (araticum-mirim pé-franco); 
ATE x ATE (atemoia enxertada em atemoia); ATE x A.T.F. (atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria); ATE 
x A.M. (atemoia enxertada em araticum-mirim); ATE x BIR (atemoia enxertada em biribá) (n = 9, ±erro padrão). 
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Figura 01. Seções transversais da região de enxertia. A - Proliferação do parênquima radial do 
xilema na região da enxertia de Annona emarginata “variedade terra-fria” em Annona 
cherimola Mill. X Annona squamosa L. (atemoia), aos 15 dias. B-D - Atemoia enxertada em 
atemoia. B - Proliferação do parênquima radial do xilema na região da enxertia. C - 
Diferenciação de elementos condutores do xilema (vasos). D - Células parenquimáticas com 
pontoações conspícuas (seta) na região do enxerto. (PE: parênquima da região do enxerto; PF: 
parênquima floemático; PR: parênquima radial do xilema; RE: região do enxerto). Barras de 
escala: 500µm (A, B), 100µm (C), 50µm (D). 
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Figura 02. A - Proliferação do parênquima radial do xilema da região do enxerto (atemoia 
enxertada em araticum-de-terra-fria). B - Proliferação do parênquima radial do xilema da 
região do enxerto (atemoia enxertada em atemoia). C - Diferenciação de elementos 
condutores do xilema (atemoia enxertada em atemoia). D - Células parenquimáticas com 
pontoações conspícuas na região do enxerto (atemoia enxertada em atemoia). (PE: 
parênquima da região do enxerto; PF: parênquima floemático; PR: parênquima radial do 
xilema). Barras de escala: 500µm (A, B), 100µm (C), 50µm (D). 
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Santos et al. (2005) observaram que na combinação entre a copa fruta-do-conde 

(A. squamosa L.) enxertada em biribá utilizando diferentes métodos de enxertia, o pegamento, 

em média, variou de 19,2% a 4,0% aos 45 DAE. Estes autores comentam que o período 

imediatamente posterior a enxertia é o mais crítico para o pegamento dos enxertos, resultando 

nas maiores porcentagens de mortalidade, neste caso o pequeno número de enxertos 

sobreviventes e permaneceram vivos até este período devido às suas reservas.  

Cabe ressaltar que, embora os estudos citados apontem que o biribá não seja uma 

boa opção como porta-enxerto para atemoia ou fruta-do-conde, estes autores (SANTOS et al., 

2005; ALMEIDA et al., 2010; KAVATI, 2013)  não apresentam as explicações fisiológicas 

envolvidas na incompatibilidade. Desta forma acredita-se que a incompatibilidade relatada 

não esteja relacionada às características anatômicas, uma vez que neste experimento tanto o 

biribá (Figura 2B, C e D), quanto as demais espécies estudadas (Figura 01) apresentaram 

proliferação de parênquima e diferenciação do sistema vascular, estabelecendo conexão entre 

tecido da copa e dos porta-enxertos. 

Neste experimento, aos 30 DAE houve aumento da atividade da peroxidase na 

combinação atemoia/araticum-mirim e aos 60 DAE houve aumento em todas as combinações 

em relação aos pé-francos, além do aumento da atividade da peroxidase na própria atemoia 

enxertada na atemoia. Cabe ressaltar que, a partir do momento em que a atemoia enxertada 

nela mesma aumenta a atividade da peroxidase, isto não pode ser considerado um efeito 

negativo ou de enxerto, pois a enxertia de uma espécie em plantas da mesma espécie é 

sabidamente a combinação de maior compatibilidade (KAVATI, 2013; LEMOS, 2013). 

Possivelmente a enxertia, que é considerada atividade de estresse para o vegetal, possa ter 

causado aumento da atividade da peroxidase na combinação atemoia/atemoia, o que resultou 

em aumento na lignificação de tecidos, conforme proposto por Passardi et al. (2005). Da 

mesma maneira Fernándes-García et al. (2004) também observaram o aumento da atividade 

da peroxidase em combinações compatíveis de Lycopersicum esculentun (tomateiro) cultivar 

fanny (copa) e cultivar AR9704 (porta-enxerto) ao longo do tempo (8-15 dias após a 

enxertia).  

Em contrapartida, quando ocorre aumento da atividade da peroxidase em 

combinações já conhecidas como incompatíveis, como é o caso entre a copa Prunus persica 

cultivar ‘Summergrand’ (nectarina) enxertada em P. cerasifera cultivar ‘Myrobalan GF 3–1’ 

(damasco) e P. domestica cultivar ‘Damas GF 1869’ (damasco), Zarrouk et al. (2010) 

afirmam que há maior desorganização das células do câmbio, menor diferenciação do tecido 
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vascular, degeneração do floema e xilema e acúmulo de fenóis na região da enxertia com 

plantas avaliadas aos 05 meses após a enxertia, indicando que a atividade da peroxidase pode 

ser considerado como indicador de incompatibilidade precoce. No entanto, no presente 

estudo, em nenhuma das combinações estudadas verificaram-se danos no tecido, nem 

mortalidade, pelo contrário, observou-se proliferação do parênquima radial do xilema na 

região do enxerto (Figura 01A, 01B, 02A, 02B) diferenciações dos elementos condutores do 

xilema (Figura 01C, 02C), além de serem observadas células parenquimáticas com 

pontoações conspícuas na região do enxerto (Figura 01D) o que representou o 

restabalecimento do tecido e a formação de sistema vascular que será responsável tanto pelo 

transporte de água quanto a translocação de assimilados (Figura 02D). 

Deste modo, embora seja de grande importância o diagnóstico precoce de 

incompatibilidade, avaliando-se a atividade da peroxidase no tecido enxertado, conforme 

proposto por Fernándes-Garcia et al. (2004) e Zarrouk et al. (2010), verificou-se neste estudo 

que nem a maior atividade da peroxidase nas combinações (em relação a seu próprio pé-

franco) nem o aumento da atividade encontrada ao longo do tempo (30-60 dias) podem ser 

considerados indícios de diagnóstico precoce de incompatibilidade em anonáceas pois o 

aumento da atividade da peroxidase em anonas parece estar relacionado com a lignificação da 

parede celular na planta e não com a degradação do tecido.   

Além da atividade da peroxidase, existe interação desta com os compostos 

fenólicos, pois peroxidases utilizam os compostos fenólicos, principalmente aqueles de baixo 

peso molecular, como substrato para síntese de peroxidases, apresentando balanço 

inversamente proporcional, o que sugere a inter-relação entre estes dois compostos (HIRAGA  

et al., 2001; PASSARDI et al., 2005; LIU et al., 2012). Nas combinações avaliadas, apesar da 

concentração dos compostos fenólicos das combinações serem maiores do que nos pé-francos 

araticum-mirim, araticum-de-terra-fria e biribá, as combinações não apresentaram aumento 

em relação ao pé-franco atemoia, nem na combinação atemoia/atemoia aos 60 DAE, 

indicando que as combinações podem ser consideradas compatíveis.  

Por outro lado Pina et al. (2012) afirmam que há elevada concentração de 

compostos fenólicos em calos indiferenciados na interface enxerto/porta-enxerto de 

combinações incompatíveis. Além disso, o acúmulo de fenóis (antocianinas, flavononas, 

ácido p-cumárico e o ácido hidroxibenzólico) tem sido associado com a reduzida 

compatibilidade em estádios precoces e tardios no restabelecimento do vegetal pós-enxertia 

em combinações de damasco (ERREA et al., 2001;  USENIK  et  al.,  2006;  PINA; ERREA,  
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2008), Uapaka Kirkiana  (MN’GOMBA  et  al.,  2008) e pêssego (ZARROUK  et  al., 2010). 

Estes acúmulos reduzem o conteúdo de auxina o que afeta a diferenciação dos elementos de 

vaso do xilema e floema bem como a lignificação (ERREA, 1998; LIU et al., 2012) ou ainda, 

a degradação do mesmo, o que interrompe as funções celulares ou reações químicas (YURI et 

al., 1990; MN’GOMBA et al., 2008; HARTMANN et al., 2011). Contudo mais estudos são 

necessários para elucidar se o acúmulo de fenóis em combinações compatíveis é a causa ou 

consequência nas reações de incompatibilidade a nível celular (PINA et al., 2012).  

A partir do presente estudo fica evidente que as combinações não apresentaram 

sinais de incompatibilidade precoce, ou imediata, em atemoia enxertada sobre o biribá 

(Rollinia mucosa Bail.) (ALMEIDA et al., 2010). No entanto, isto não significa que 

posteriormente a incompatibilidade não apareça no campo ao longo da vida útil da planta, 

pois deve-se ter em mente o que seria incompatibilidade provocada por outros fatores, como 

por exemplo,  por ação virótica, o que não seria propriamente uma reação entre os parceiros 

na enxertia (CREASAP et al., 2004). Ou ainda, incompatibilidade causada por hipertrofia de 

tecido na região abaixo, acima ou na região enxertada (‘pata de elefante’) (BONAVENTURE, 

1999; TOKUNAGA, 2005) ou provocada em função de ambientes inadequados. Em relação a 

este último caso, a copa atemoia possui grande área foliar e sob condições de elevadas 

temperaturas, mas baixa umidade relativa do ar, apresenta altas taxas de transpiração e ao ser 

enxertada em araticum-mirim o suprimento de água é inadequado, o que reduz seu 

crescimento e sobrevivência à campo. O mesmo se verifica em atemoia enxertada sobre 

araticum-de-terra-fria em altitudes próximas a 600m avaliados durante 4 anos à campo, não 

apresentando desenvolvimento adequado  (KAVATI, 2013). Assim, o araticum-mirim é mais 

adaptado a condições de temperaturas e umidade relativa do ar mais elevadas e provavelmente 

não se apresenta adaptado em condições de clima frio. Neste caso, outra espécie deverá ser 

indicada como porta-enxerto, como o araticum-de-terra-fria. 

Outra questão que deve ser observada é que poucos autores relatam a existência 

de exsicatas das espécies de estudo depositadas em herbários, o que é de suma importância, 

uma vez que as espécies podem ser conhecidas por diferentes nomes populares, o que pode 

resultar em equívocos na obtenção das sementes. O biribá, por exemplo, é comumente 

utilizado em diferentes regiões do país para se referir a Annona muricata (gravioleira), 

Annona glabra (araticum-do-brejo), Annona montana (falsa-gravioleira) e Annona reticulata 

(fruta-da-condessa), as quais são relatadas como porta-enxertos incompatíveis com a atemoia 
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(GEORGE; NISSEN, 1987; SANEWSKI, 1991; BEZERRA; LEDERMAN et al., 1997; 

KAVATI, 2013).  

Além disso, deve-se considerar ainda a influencia de fatores abióticos, como 

temperatura ambiental adequada pós-enxertia (24 a 27ºC), umidade relativa do ar igual ou 

acima do ponto de saturação e a habilidade do enxertador, a fim de distinguir se a 

incompatibilidade é causada por questões fisiológicas, bioquímicas e/ou anatômicas ou, por 

exemplo, pela inabilidade do enxertador (HARTMANN et al., 2011; LEMOS et al., 2013). 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o aumento da atividade da peroxidase e a concentração de 

compostos fenólicos totais na região enxertada não são indicativos de incompatibilidade 

precoce entre a copa atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. Cv. ‘Thompson’) e os 

porta-enxertos A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria e “variedade mirim” 

(araticum-de-terra-fria e araticum-mirim, respectivamente) e A. mucosa (Bail.) H. Rainer 

(biribá).  
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6.4. Capítulo IV: INFLUÊNCIA DA ENXERTIA NA EXPRESSÃO E 

ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE UDP-GLICOSE PIROFOSFORILASE EM 

PLANTAS DE Annona 

 

RESUMO: A enxertia é uma técnica comum e amplamente utilizada para o cultivo de 

espécies frutíferas comerciais, com o objetivo de garantir a característica genética de clones 

selecionados. No entanto, o mecanismo bioquímico e molecular envolvidos na (in-) 

compatibilidade do enxerto de frutíferas lenhosas não são bem elucidados. No presente 

trabalho, a influência da enxertia na expressão do gene UGP e atividade enzimática da UDP-

glicose pirofosforilase (UGPase) foi investigada em diferentes combinações de enxerto: 

atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. cv. ‘Thompson’) enxertada nos porta-enxertos 

araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”], araticum-de-terra-

fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] e biribá [A. mucosa (Schltdl.) 

H. Rainer] em diferentes momentos pós-enxertia. Além disso, foi realizada a análise do perfil 

proteico da enzima UGPase em atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá não 

enxertados. A enxertia altera a expressão do gene UGP, uma vez que as plantas enxertadas 

apresentaram diferenças na expressão deste, sendo que a combinação atemoia enxertada em 

araticum-de-terra-fria (considerados previamente como combinação compatível) apresentou 

um aumento da expressão de gene UGP desde as fases iniciais após a enxertia. Os resultados 

mostraram que existe atividade enzimática da UGPase, mas não há nenhuma diferença nessa 

atividade entre as diferentes combinações. Além disso, a técnica de SDS-PAGE combinada 

com MALDI-TOF apenas detectou similaridade de sequência de aminoácidos da enzima 

UGPase ao avaliar atemoia não enxertada, o que é compreensível pelo fato de que a A. 

cherimola (cherimoia) é o progenitor feminino do híbrido atemoia. Os resultados mostram 

que a atividade da enzima UGPase não está relacionada a respostas de compatibilidade em 

Annona. 

 

Palavras chave: Annona spp.; compatibilidade em enxertia; propagação vegetal; gene UGP; 

UGPase 
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INFLUENCE OF GRAFT ON GENE EXPRESSION AND  ENZYMATIC ACTIVITY 

OF UDP-GLUCOSE PYROPHOSPHORYLASE IN Annona PLANTS 

 

ABSTRACT: Grafting is a common and widespread technique used for the cultivation of 

commercial fruit species, with the aim of ensures the genetic characteristic of selected clones. 

However, biochemical and molecular mechanism involved in graft (in-)compatibility of 

woody trees are not well elucidated. In the present paper, the influence of grafting in UGP 

gene expression and UDP-glucose pyrophosphorylase (UGPase) enzymatic activity was 

investigated in different graft combinations: atemoya (A. cherimola Mill. x A. squamosa L. 

cv. ‘Thompson’) grafted onto ‘araticum-mirim’ [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variety 

mirim”], ‘araticum-de-terra-fria’ [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variety terra-fria”] and 

‘biribá’ [A. mucosa (Schltdl.) H. Rainer] at different post-grafting times. Besides, was 

performed protein pattern of UGPase in atemoya, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim and 

biribá ungrafted plants. Grafting alters the expression of the UGP gene, once grafted plants 

showed differences in gene expression, because the atemoya grafted onto ‘araticum-de-terra-

fria’ combination (previously considered compatible) showed increase UGP gene expression 

from the early stages after grafting. There is UGPase enzyme activity, but there is no 

difference in enzymatic activity in the combinations. Besides, the SDS-PAGE technique 

combined with MALDI-TOF only detected similarity of amino acid sequence of UGPase 

when evaluating atemoya ungrafted, what is understandably by the fact that the A. cherimola 

(cherimoya) is a female parent of the atemoya hybrid. The findings show UGPase protein 

could be unrelated to the compatibility responses in Annona plants. 

 

Keywords: Annona spp.; graft compatibility; plant propagation; protein profile; UGPase 
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1. INTRODUÇÃO 

Cerca de 110 gêneros e 2400 espécies pertencem à família Annonaceae, porém 

apenas quatro espécies têm interesse econômico significativo, cuja produção varia de acordo 

com a região geográfica (CHATROU et al., 2004; ERKENS et al., 2012; KAVATI, 2013). A 

espécie atemoia (Annona cherimola Mill. x A. squamosa L.) é utilizada para produzir sorvete, 

doces, geleias, sucos, licores para consumo in natura, e pode ser propagada por sementes e 

por métodos vegetativos como estacas, alporquia, enxertia e micro-propagação, bem como 

outras espécies da família Annonaceae (CEREDA; FERREIRA 1997, PINTO et al., de 2005, 

HEENKENDA et al., 2009). 

De acordo com Kavati (2013), encontrar um porta-enxerto compatível para 

atemoia não é fácil. A fruta-do-conde (A. squamosa L.) quando usada como porta-enxertos 

para graviola (A. muricata L.) reduz o seu tempo de vida ou diminui o tempo de produção 

(GEORGE; NISSEN, 1987; BEZERRA; LEDERMAN, 1997). A fruta-da-condessa (A. 

reticulata L.) quando utilizada como porta-enxerto para atemoia (A. cherimola Mill. x A. 

squamosa L.), resulta em hipertrofia do tecido enxertado e rachaduras na região de superfície, 

o que leva à infecção e morte das plantas. Por outro lado, Almeida (2009) e Almeida et al. 

(2010) relatam que as espécies silvestres pertencentes à família Annonaceae, conhecidas 

como 'Biriba' e 'Araticum', são potenciais porta-enxertos. 

A espécie atemoia enxertada no porta-enxerto araticum-de-terra-fria [A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria] é mais vigorosa do que enxertada no 

porta-enxerto araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade mirim”] 

(SCALOPPI JUNIOR, 2007). Tokunaga (2005) descreve que é necessário esperar pelo menos 

dois anos para as plantas enxertadas em araticum-de-terra-fria iniciarem a produção 

comercial. Quando a atemoia é enxertada em araticum-mirim, o tempo necessário para a 

produção é menor (um ano), e esta espécie conduz ao nanismo, fato considerado benéfico por 

Bonaventure (1999) e Prassinos et al. (2009), uma vez que isso reduz os custos de produção, 

aumentando a densidade de plantas por unidade de área. 

Em relação aos aspectos moleculares, vários fatores parecem estar relacionados 

com o processo de enxertia, incluindo diferentes genes codificadores de proteínas, siRNAs e 

miRNAs (KUDO; HARADA, 2007; PANT et al., 2009; HARADA, 2010). No entanto, o 

papel exato de cada um destes elementos no processo de enxertia não é bem compreendido 

(PINA; ERREA, 2005; FLAISHMAN et al., 2008; PRASSINOS et al., 2009). 
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O gene UGP foi sugerido como um possível candidato no processo de 

compatibilidade/incompatibilidade (BOROVKOV et al., 1997; CIERESZKO et al., 2001a; 

KLECZKOWSKI et al., 2004; PINA; ERREA, 2008). Este gene codificada a enzima UDP-

glicose pirofosforilase, EC 2.7.7.9 (UGPase), enzima chave na produção de UDP-glicose, um 

precursor importante na biossíntese dos componentes da parede celular tais como celulose, 

hemicelulose e pectina em plantas, animais e fungos (MUNCH et al.,1953, DARAN et al., 

1995). 

 A investigação de questões fisiológicas, bem como o uso de ferramentas de 

biologia molecular (ERMEL et al., 1999; ESPEN et al., 2005; PINA; ERREA, 2005; TELLES 

et al., 2009; ERGUL et al., 2010; HARTMANN et al., 2011) poderiam fornecer mais 

informações para a compreensão da compatibilidade entre copa/porta-enxerto.  

O objetivo do presente estudo foi determinar a influência da enxertia na expressão 

do gene UGP e na atividade enzimática da UDP-glicose pirofosforilase (UGPase) em 

diferentes combinações de enxerto: atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L.) enxertada 

em araticum-mirim [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variety mirim”], araticum-de-terra-

fria [A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria”] e ‘biribá’ [A. mucosa (Schltdl.) 

H. Rainer] em diferentes momentos pós-enxertia. Além disso, realizar uma análise do perfil 

proteico da enzima UGPase em atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá em 

plantas não enxertadas.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Material Vegetal e condições de crescimento pré-enxertia 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação sobre condições naturais de 

luminosidade, locado em área experimental do Departamento de Botânica (Instituto de 

Biociências, IB), pertencente à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP) Câmpus Botucatu, SP, Brasil, 850m de altitude, entre os meses de março de 2011 e 

novembro de 2012. As condições ambientais no interior da casa-de-vegetação foram: 

temperatura 18°C/34°C (mínimo à noite/máximo ao dia), umidade relativa entre 55-75% e 

densidade de fluxo de fótons fotossintéticamente ativos (DFFFA) durante o dia variando entre 

400-800µmol m-2s-1. Sementes das espécies araticum-de-terra-fria, araticum-mirim, biribá e 

do híbrido atemoia foram desinfetadas com hipoclorito de sódio (1%) e com fungicida 

CAPTAN®, semeadas em bandejas de poliestireno preenchidas com vermiculita textura 

média, conforme (BARON et al., 2011). As plântulas, ao apresentarem a 01ª folha 
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completamente expandida acima do 3o nó do epicótilo foram denominadas de plantas jovens e 

estas com ± 10 cm de comprimento foram transplantadas para sacolas plásticas com 

capacidade volumétrica de 17dm3, preenchidas com a mistura do substrato comercial 

Bioplant®Ouro Florestal com ‘Solo Fértil*7+ vermiculita textura média (Brasil Minérios®) + 

fibra-de-côco (Amafibra T11®Sococo) obtendo-se assim um substrato composto, 1:2:1:1 v/v. 

As plantas jovens foram irrigadas com água de torneira (400 ml por sacola/dia ou quando 

necessário) e fertilizadas com solução nutritiva via solo Yogen®no5 (230g/100L,  

condutividade elétrica de 1,5 miliSiemens  cm-1). Para suprir a ausência do elemento mineral 

cálcio, foi utilizado o sal Ca (NO3)2 (EC 0,25  miliSiemens cm-1), também aplicado 

semanalmente via foliar utilizando-se o produto comercial ‘Sett®’ a base de cálcio (Ca), boro 

(B) e nitrogênio (N) (1,5L p.c./ha). 

 

2.2. Enxertia e tratamentos 

A técnica de enxerto “Inglês complicado” foi realizada de acordo com as 

recomendações técnicas informadas pelo Núcleo de Produção de Sementes e Mudas 

pertencente à CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), localizado no município 

de São Bento do Sapucaí, São Paulo, Brasil (TOKUNAGA, 2005). Foram utilizadas plantas 

pé-franco atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá com 18 meses de idade (18 

meses após a semeadura) e que apresentassem diâmetro de caule à 15cm de altura em relação 

ao solo entre 08-10mm.  Como copa utilizou-se segmentos caulinares (garfos) de 12 cm de 

tamanho, diâmetro entre 08-10mm contendo 02-03 gemas do híbrido atemoia cv. ‘Thompson’ 

de uma única. O corte diagonal foi realizado na parte inferior na copa e na região superior do 

porta-enxerto, local de contato íntimo entre ambas regiões, mantendo esta união perfeitamente 

encaixada e envolvida com fitilho plástico.  

Foram avaliados os pé-francos atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e 

biribá e as combinações copa atemoia enxertada em porta-enxerto atemoia; copa atemoia 

enxertada em porta enxerto araticum-de-terra-fria; copa atemoia enxertada em porta-enxerto 

araticum-mirim; copa atemoia enxertada em porta enxerto biribá. 

 

2.3. Delineamento experimental 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, constituídos 

por quatro (04) combinações composto por três (03) repetições (repetição composta por uma 
                                                 

*Recomendação de fertilização de frutíferas de clima temperado, seguindo recomendações de Raij et al. (1997) – 
Boletim 100 (IAC) em cova com dimensões de 50cmx50cmx50cm ou 0,125 m7 
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(01) planta cada) avaliadas em três épocas, 15, 30 e 60 DAE (exceção para a combinação 

copa atemoia enxertada em porta-enxerto atemoia aos 15 DAE) e quatro (04) espécies pé-

francos composto por três (03) repetições (repetição composta por uma (01) planta cada) 

avaliadas em três épocas, 15, 30 e 60 DAE. 

 

2.4. Coleta e preparo das amostras 

 Amostras obtidas do caule das combinações, aproximadamente cinco (05) cm 

de caule contendo a região do enxerto a 15-20 cm do solo e caule dos pé-francos a 20 cm de 

altura foram coletadas no momento da enxertia, 15, 30 e 60 dias após a enxertia. As coletas 

foram realizadas sempre no período da manhã e as amostras acondicionadas imediatamente 

em tubos tipo ‘falcon’, protegidos da luz, resfriadas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

ultrafreezer até se processar as análises. Ao serem processadas, as amostras de cada repetição 

foram maceradas, com auxílio de graal e pistilo de porcelana previamente autoclavados e 

resfriados em freezer, até que se obtivesse um pó completamente homogêneo. 
 

2.5. Extração de RNA e produção de cDNA 

O RNA total foi isolado a partir de tecido da casca do caule, utilizando o método 

de CTAB (brometo de hexadeciltrimetilamônio), com pequenas modificações 

(KORIMBOCUS et al., 2002). A integridade do RNA foi verificada em géis de agarose 1% 

desnaturante. O RNA total (2ug) tratado com DNase I (Fermentas®) foi utilizado para a 

síntese de cDNA. A reação foi realizada utilizando o Kit HighCapacity RNA-to-cDNA Master 

Mix Kit (Applied Biosystems®) de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras 

de cDNA resultantes foram quantificadas e diluídas para uma concentração final de 60 ng/μl e 

armazenado a -80°C. As concentrações de RNA das amostras foram determinadas usando 

Espectrofotômetro NanoDrop ND1000 (NanoDrop Technologies®). 

 

2.6. Reação de PCR em Tempo Real (RT-qPCR) 

A expressão relativa do gene UGP foi determinada através da técnica de PCR 

quantitativa (qPCR), utilizando Lumino CT SYBR Green qPCR Ready Mix (Sigma). O 

software PerlPrimers (MARSHALL, 2004) foi utilizado para desenhar os e iniciadores UGP-

F (5′-AGAACTAATCCATCAAACCCT-3′) e UGP-R (5′-CACCAAACCATACATCACCA-

3′) (região conservada do gene alvo). O nível de expressão relativa foi normalizado com o 

gene 18S (18S-F: 5′-CGCAAATTACCCAATCTTGA-3’ e 18S-R: 5′-
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ACTCATTCCAATTACCAGACTC-3′) (GenBank acesso: AY819054) (GONZÁLEZ-

AGÜERO et al., 2011) de cherimoia (A. cherimola Mill.).  

Cada reação foi realizada em um volume final de 10μL contendo 2μL de cDNA 

(60 ng/μL) e 0,3μL (10 mM) de cada iniciador. Todas as amostras foram analisadas em 

triplicas e submetidas às seguintes condições: 5 min a 95°C, seguido por 45 ciclos de 15 

segundos a 95°C e 60 segundos a 60°C, seguidos por uma curva de dissociação utilizando o 

equipamento StepOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems®).  

A quantificação relativa do gene UGP foi determinada utilizando o método 2−ΔΔCt 

(LIVAK; SCHMITTGEN 2001) utilizando-se como referencia o pé-franco atemoia. As 

eficiências de amplificação foram calculadas a partir dos plots de amplificação utilizando o 

programa LinRegPCR (RAMAKERS et al., 2003). Os dados foram analisados utilizando o 

software Relative Expression Software Tool (REST 2009 Qiagen®) e diferenças (p<0,05) 

foram consideradas significativas em comparação com o controle. 

 

2.7. Extração de proteínas  

A proteína total foi extraída de quatro (04) repetições para cada tratamento, 

utilizando 100 mM de TRIS-HCl (pH 7,5); 5 mM de MgCl2; 1 mM de EDTA (‘Stock’ 0,5M'); 

2mM de DTT; 0,05% (v/v) de Triton-X-100; 1% (w/v) de PVPP. As amostras foram 

centrifugadas a 9000g durante 20 minutos a 4°C, e o sobrenadante foi recolhido 

(CIERESZKO et al., 2001a). Para assegurar o uso de quantidades iguais de proteína de cada 

amostra, uma alíquota do extrato bruto de proteína foi utilizada para a quantificação proteica 

utilizando o ensaio de proteína Bio-Rad com base no método de Bradford (BRADFORD, 

1976) com albumina sérica bovina (BSA) como padrão. As repetições foram analisadas em 

duplicata técnica. 

 

2.8. Ensaio de atividade UGPase 

A atividade enzimática da UDP-glicose pirofosforilase (UGPase, EC 2.7.7.9) foi 

examinada seguindo a metodologia proposta por Ciereszko et al. (2001a), com pequenas 

modificações. Dois (02) µl de extrato de proteína foram misturados em tampão de extração 

contendo 100 mM de TRIS-HCl e 05 mM de MgCl2, 0,8 mM de NAD (solução "stock" a 10 

mM), 0,8 mM de substrato UDP- glicose, glicose 1,6-bifosfato, 04 unidades de 

fosfoglucomutase e glicose-6-fosfato desidrogenase (Sigma®). Por fim, 02 mM de  pirofosfato 

(PPi) foi adicionado para iniciar a reação. A leitura da atividade UGPase foi determinada em 
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340nm por espectrofotômetro. Para os ensaios de atividade média (n=4 e ± erro padrão, E.P.) 

estão indicados. A atividade é descrita em mmol min-1 (g FW)-1. 

 

2.9. SDS-PAGE 

A proteína total foi separada por SDS-PAGE em um sistema contendo “resolving” 

gel 15% e “stacking” gel 04% de acordo com o procedimento de Laemmli et al. (1970). A 

separação foi realizada usando gel de 0,75 mm com as dimensões de 8,3 cm x 7,3 centímetros 

(Miniprotean II-System Bio-Rad®). Em cada poço do gel foi aplicado 24 mg de proteína e 

depois da eletroforese, os géis foram corados com Comassie Brilliant Blue R-250 durante a 

noite. A análise de SDS-PAGE foi realizado três vezes com resultados semelhantes. 

 

2.10. Análise MALDI-TOF 

As análises foram realizadas para o tecido de pé-franco de atemoia ', araticum-de-

terra-fria, araticum-mirim e biribá. A potencial banda contendo a enzima UGPase 

(aproximadamente 55 kDa) foi recortada do gel e lavada várias vezes com água esterilizada. 

O mapeamento de peptídeos por MALDI-TOF foi realizada pelo serviço de proteômica CNB 

(‘Centro Nacional de Biotecnología’, CSIC, Madrid, Espanha) e os dados obtidos foram 

analisados utilizando o banco de dados de proteínas MASCOT (http://www. 

matrixscience.com). Consultas ao banco de dados foram realizadas usando os seguintes 

parâmetros: tolerância máxima permitida de erro (50 ppm); máximo de uma (01) clivagem 

perdida para peptídeos trípticos e a carbamidometilação das cisteínas como modificações 

fixas.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Reação de PCR em Tempo Real (qRT-PCR) 

A análise dos possíveis efeitos da enxertia sobre a expressão do gene UGP foi 

realizada por RT-qPCR. A análise da integridade do RNA extraído, realizada por eletroforese 

em gel de agarose está apresentada na Figura 01.  
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Figura 01. Análise de integridade de RNA extraído pelo método de CTAB em gel de agarose 
(1%). (1) - copa atemoia enxertada em biribá; (2) - copa atemoia enxertada em atemoia; (3) - 
copa atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria; (4) - copa atemoia enxertada em araticum-
mirim; (5) – biribá não enxertado; (6) – atemoia não enxertada; (7) – araticum-de-terra-fria 
não enxertado; (8) – araticum-mirim não enxertado.  
 

Foi observada diminuição da expressão do gene UGP no pé-franco da espécie 

araticum-de-terra-fria em 15, 30 e 60 DAE e no pé-franco de araticum-mirim em 30 e 60 

DAE (Figuras 02, 03 e 04). No entanto, o pé-franco biribá apresentou aumento na expressão 

do gene UGP em 30 e 60 DAE (Figuras 03 e 04).  

Os dados apresentados neste estudo mostram diferenças na expressão do gene 

UGP nas diferentes plantas não enxertadas (momento antes de enxertia) e aos 15, 30 e 60 dias 

após a enxertia (Figuras 02, 03 e 04). Os resultados mostraram diferenças na expressão do 

gene UGP de atemoia pé-franco avaliadas em diferentes momentos (15, 30 e 60 DAE) 

apresentada nas Figuras 02, 03 e 04.  

A atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria apresentou aumento na expressão 

em 15 DAE, 30 e 60 DAE. Por outro lado, atemoia enxertada em araticum-mirim mostrou 

diminuição da expressão gênica em 15, 30 e 60 DAE. Para atemoia enxertada em biribá, 

houve aumento da expressão em 15 de DAE, mas nenhuma alteração na expressão UGP em 

30 e 60 DAE (Figuras 03 e 04). 

       1         2           3          4          5          6         7           8 
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Figura 02. Expressão relativa do gene UGP em pé-francos e plantas enxertadas aos 15 dias 
após a enxertia (DAE). Cada tratamento representa dados médios com erro padrão a partir de 
três replicatas biológicas (*p<0.05). Atemoia/fria (atemoia enxertada em araticum-de-terra-
fria); atemoia/mirim (atemoia enxertada em araticum-mirim); atemoia/biribá (atemoia 
enxertada em biribá). 

 

 
Figura 03. Expressão relativa do gene UGP em pé-francos e plantas enxertadas aos 30 dias 
após a enxertia (DAE). Cada tratamento representa dados médios com erro padrão a partir de 
três replicatas biológicas (*p<0.05). Atemoia/atemoia (atemoia enxertada em atemoia); 
atemoia/fria (atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria); atemoia/mirim (atemoia enxertada 
em araticum-mirim); atemoia/biribá (atemoia enxertada em biribá). 
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Figura 03. Expressão relativa do gene UGP em pé-francos e plantas enxertadas aos 60 dias 
após a enxertia (DAE). Cada tratamento representa dados médios com erro padrão a partir de 
três replicatas biológicas (*p<0.05). Atemoia/atemoia (atemoia enxertada em atemoia); 
atemoia/fria (atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria); atemoia/mirim (atemoia enxertada 
em araticum-mirim); atemoia/biribá (atemoia enxertada em biribá). 

 

3.2. Atividade enzimática da UGPase 

Na tentativa de explicar se a atividade UGPase é afetada pelo processo de 

enxertia, foi realizado o ensaio de atividade enzimática da UGPase em plantas não enxertadas 

(momento antes de enxertia) e plantas enxertadas. Abaixo, estão apresentados os valores de 

atividade enzimática de UGPase em 15, 30 e 60 DAE (Tabela 01).  

No tempo 0 DAE (momento antes de enxertia) a análise de variância revelou 

diferenças na atividade da enzima UGPase em plantas não enxertadas (Tabela 01). Quando 

realizado o Teste de Tukey, foi observado que a atemoia não enxertada mostrou maior 

atividade enzimática que o pé-franco araticum-mirim. Nos pé-francos araticum-de-terra-fria e 

araticum-mirim a atividade enzimática não apresentou diferenças em relação ao pé-franco 

atemoia (Tabela 01). A análise estatística da atividade enzimática realizada para as plantas 

enxertadas (atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá) não indica 

diferenças aos 30 e 60 DAE (Tabela 1). 
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Tabela 1. Atividade enzimática realizada para plantas Anonáceas pé-francos e enxertadas. Pé-
francos de atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá momento antes da 
enxertia. Atemoia enxertada em atemoia (atemoia/atemoia), atemoia enxertada em araticum-
de-terra-fria (atemoia/araticum-de-terra-fria), atemoia enxertada em araticum-mirim 
(atemoia/araticum-mirim) e atemoia enxertada em biribá (atemoia/biribá) aos 30 e 60 dias 
após a enxertia (DAE). 

Atividade enzimática (units mg proteína-1) 

Momento da enxertia 

    
Teste de homegeneidade  

atemoia 

pé-franco 

fria 

pé-franco 

mirim 

pé-franco 

biribá 

pé-franco 
Valor de F Pr>F ANOVA 

17,9 ± 3,9A 14,8 ± 0,6AB 8,1 ± 2,1B 10,5± 1,4AB 2,16 0,1462 4,73* 

Atividade enzimática (units mg proteína-1) 

tempo (DAE) atemoia/atemoia atemoia/fria atemoia/mirim atemoia/biribá 

30 15,6 ± 5,3aA 18,8 ± 3,0 aA 12,7 ± 7,6aA 22,1 ± 8,8aA 

60 13,22 ± 5,2 aA 19,90 ± 8,2aA 18,58 ± 13,2aA 13,95 ± 11,0aA 

Teste de 

homogeneidade 

Valor de F 0,01 2,19 1,01 0,31 

Pr>F 0,9983 0,1897 0,3541 0,5978 

Tratamento = 0,57ns; tempo = 0,09ns; tratamento x tempo = 0,99ns 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula (linha) e minúscula (coluna) não diferem pelo teste Tukey a 05% de 

probabilidade. 

 

3.3. Perfil de aminoácidos da UGPase  

No presente estudo, foi avaliado o perfil de aminoácidos da enzima UGPase em 

pé francos antes de enxertia. A análise de SDS-PAGE de região da casca do caule extraída 

resultou em uma banda contendo uma proteína de 55 kDa (Figura 03). 

Foi obtido o perfil e o alinhamento da sequência de aminoácidos da UGPase com 

os pé-francos de atemoia, araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá com a sequência de 

aminoácidos de outras plantas. O pé-franco atemoia mostrou similaridade com A9PIA2, 

Adenosilhomocisteinase (Populus trichocarpa); M0RUI7, proteína não caracterizada (Musa 

acuminata subsp. Malaccensis) e C0L7E5; UDP-glicose pirofosforilase (A. cherimola Mill.). 

O pé-franco araticum-mirim mostrou similaridade M4EHT0, Adenosilhomocisteinase 

(Brassica rapa subsp. Pekinensis) e I1LRU3, Beta-amilase (Glycine max). O porta-enxerto 

biribá mostrou similaridade para B6UGG5, proteína Heat shock de 70 kDa (Zea mays) e 

V4TJV0, proteína não caracterizada (Citrus clementina). No entanto, o pé franco de araticum-

de-terra-fria não mostra semelhança com outras plantas pelo alinhamento de sequências. 
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Figura 03. Gel SDS-PAGE de porta-enxertos das espécies do gênero Annona (19 mg de cada 
pista). Marcador de peso molecular em kDa (1);  araticum-de-terra-fria (2); atemoia (3); 
araticum-mirim (4); biribá (5). 

 

4. DISCUSSÃO 

Neste estudo, a espécie atemoia enxertada em araticum-de-terra-fria apresentou 

aumento na expressão do gene UGP em 15 de DAE. Além disso, atemoia enxertada em 

araticum-mirim apresentou uma diminuição da expressão do mesmo gene em todos os tempos 

analisados, o que supostamente poderia ser uma indicação de que as plantas araticum-mirim 

são incompatíveis quando utilizadas como porta-enxerto para atemoia, talvez devido à 

restrição do crescimento no tecido na região da enxertia. 

Sabe-se que o gene UGP desempenha papel na biossíntese e metabolismo da 

parede celular (LEROUXEL et al., 2006) e expressão deste gene está relacionada com 

processos de compatibilidade/incompatibilidade (PINA; ERREA, 2008). Assim, o aumento 

precoce da expressão deste gene poderia indicar produção e rápida união dos tecidos vegetais 

após a enxertia. Neste caso, é justificável a indicação de atemoia enxertada em araticum-de-

terra-fria proposta por Tokunaga (2005), Kavati e Watanabe (2010) e Kavati (2013) na 

formação de mudas para pomares comerciais.  

As diferenças na expressão de araticum-de-terra-fria e araticum-mirim são, no 

mínimo, interessantes do ponto de vista taxonômico, uma vez que essas diferenças reforçam 

         1          2                    3                     4                   5  
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as observações de outros pesquisadores, que relatam diferentes centros de origem para estas 

variedades (MAAS et al., 1992), adaptações à diferentes condições de solo, alagamento 

(TOKUNAGA, 2005) e respostas fotossintéticas (BARON et al., 2014) o que leva à suposição 

de que estas não são a mesma espécie ou mesmo que são variedades muito distintas de 

Annona emarginata. Estas observações sugerem a necessidade de novos estudos taxonômicos 

(filogenéticos) para avaliar se os níveis de similaridade entre estas duas espécies justifica 

serem ambas consideradas a mesma espécie, conforme proposto por Rainer (2007). 

Em outra combinação considerada incompatível (atemoia enxertada em biribá) a 

expressão do gene foi aumentada somente aos 15 DAE, diferente de araticum-de-terra-fria, 

que manteve-se elevada ao longo dos tempos de coleta. Além do gene UGP diminuir sua 

expressão na combinação atemoia enxertada em biribá ao longo do tempo, talvez genes 

relacionados com a incompatibilidade comecem a ser expressos, o que pode resultar em 

incompatibilidade observada após um ano de plantio em pomar, com a morte dos brotos e 

seca de ramos da atemoia, conforme relata Kavati (2013). Em alguns casos, a 

incompatibilidade não está relacionada com a morte da parte aérea, mas aos genes 

diferencialmente expressos que podem estar envolvidos com o crescimento da parte aérea, 

resultando, por exemplo, em nanismo, considerado por Tokunaga (2005) como sinal de 

incompatibilidade. 

Desta forma, embora seja difícil saber se o mais importante é o tempo necessário 

para a união ou a expressão de genes candidatos para compatibilidade (SHAHARUDDIN et 

al., 2006; KUDO; HARADA, 2007; PANT et al., 2009), é observado que a expressão em 

combinações compatíveis é maior no início (15 DAE) e mantém-se elevada durante o período 

avaliado (30 e 60 DAE).  

A proteína UDP-glicose-pirofosforilase (UGPase) codificada pelo gene UGP, tem 

um papel importante em vários processos fisiológicos, incluindo a formação de sacarose e 

celulose na parede celular (CIEREZSKO et al., 2001a; KLECZKOWSKI et al., 2004). Apesar 

dos papéis cruciais do gene UGP no metabolismo de carboidratos, pouco se sabe sobre a 

regulação da atividade da enzima UGPase em plantas enxertadas. 

Na literatura não são encontrados relatos sobre a atividade da enzima UGPase em 

espécies Annona não enxertadas e enxertadas. No entanto, um possível envolvimento na 

atividade enzimática UGPase no enxerto é descrito para várias outras espécies, como Rice sp., 

Populous sp., Arabdopsis sp. e Prunus sp. (CHEN et al., 2007; MENG et al., 2007; PINA; 

ERREA, 2008).  



124 
 

 
 

Neste estudo, evidencia-se a ausência de diferença significativa na atividade da 

enzima UGPase em plantas enxertadas. Estes resultados permitem a suposição de que, além 

da atividade UGPase, outras enzimas podem ter um papel durante restabelecimento de plantas 

enxertadas. Mais estudos, incluindo novas variedades e espécies, devem ser realizados para 

fornecer informações complementares sobre as alterações moleculares que ocorrem após 

união do enxerto.  

Pina; Errea (2008) reportam a possibilidade de expressão de homólogos do gene 

UGP na formação de tecidos na região da enxertia. Genes homólogos de UGPase foram 

encontrados em várias espécies, tais como Arabidopsis, arroz, e Populus sp. (CHEN et al., 

2007; MENG et al., 2009). Estes resultados podem levar a novos estudos sobre enxertia de 

plantas com base na função de UGPases. 

Múltiplas formas moleculares de uma enzima podem ser originadas por ‘splicing’ 

no gene ou modificações pós-translacionais  e estas são importantes na regulação da atividade 

enzimática (CHEN et al., 2007; MENG et al., 2007, 2009). Modificações pós-translacionais 

contribuem para múltiplas isoformas de UGPase em arroz, porém pouco se sabe em cereais 

(CIERESZKO et al., 2001b, KLECZKOWSKI et al., 2004; CHEN et al., 2007) e enxertadas 

(PINA; ERREA, 2008). Isoformas de UGPase têm sido detectadas em diversas plantas 

herbáceas, tais como Oriza sativa (ABE et al., 2002; HUANG; UM, 2005; CHEN et al., 

2007), Arabdopsis sp. (MENG et al., 2009) e Solanun tuberosun (SOWOKINOS, 2001, 

GUPTA; SOWOKINOS, 2003).  

Chen et al. (2007) encontraram 2 distintos alelos do gene OsUgp1 em variedades 

de arroz (B5 e TN1), correspondente a dois grupos distintos de isoformas de UGPase 

relacionados com as funções fisiológicas de atividade das UGPase. Em plantas de batata, dois 

distintos genes alelos de UGPase, designados UgpA e UgpB demostraram ser responsáveis 

pela expressão de dois  grupos distintos de isoformas (SOWOKINOS, 2001; GUPTA; 

SOWOKINOS, 2003). De acordo com Sowokinos et al. (2004) Solanum tuberosum é uma 

planta autotetraplóide que contém dois distintos perfis de UGPase. Em tese, é possível que 

cada tetraplóide de cultivar de batata possa conter mais que um tipo alélico para UGPase  

(SOWOKINOS et al., 2004).  

Em anonáceas, é bem conhecida a influência do porta-enxerto no 

desenvolvimento da copa (PINTO et al., 2005), pois sabe-se que algumas espécies utilizadas 

como porta-enxertos estimulam o pleno desenvolvimento vegetativo e a elevada produção de 

frutos (araticum-de-terra-fria), nanismo e redução da expectativa de vida no campo (araticum-



125 
 

 
 

mirim) ou morte da copa (biribá) (KAVATI, 2013). Contudo, não está claro como estes 

mecanismos resultam nos diversos comportamentos da copa (PAGE, 1984). Desta maneira, 

assim como ocorre em outras espécies, pode ocorrer isoformas de UGPase devido à variações 

cromossômicas. 

O número de cromossomos das principais espécies comerciais annáceas 

(cherimoia, graviola e fruta-doconde) é 2n = 14 a 16 (GEORGE; NISSEN 1992; 

NAKASONE; PAULL 1998;  ENCINA et al., 2014), ou seja, as anonáceas são espécies 

diplóides com ligeira variação no número de cromossomos. Esta sútil diferença pode ser a 

explicação para o sucesso ou dificuldade em se obter hibridização interespecífica e 

compatibilidade de anonáceas enxertadas, o que sugere que variações intraespecíficas das 

espécies pode ter papel fundamental. Além disso, espécies como a Annona glabra 

(araticunzeiro-do-brejo) são conhecidas por serem tetraplóides e isto pode influenciar os 

processos de compatibilidade ao ser utilizada como porta-enxerto (KESSLER, 1993).  

No que diz respeito à identificação da seqüência de aminoácidos da enzima 

UGPase, no presente estudo observa-se que as espécies pé-francos mostram diferentes perfis e 

similaridade com outras plantas por alinhamento das sequencias de aminoácidos. O híbrido 

atemoia apenas mostrou similaridade de sequencia de aminoácidos da UGPase com a espécie 

Annona cherimola (cherimoya). Este fato pode ser devido a A. cherimola Mill. ser um dos 

parentais do híbrido atemoia e em araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e biribá não foram 

detectados alinhamentos de seqüências de aminoácidos da UGPase. 

Pode se especular que a UGPase não tenha o peso molecular de de 55 kDa nas 

espécies avaliadas, ou ainda, as espécies apresentem múltiplas isoformas da UGPase. Além 

disso, o conhecimento sobre diferentes isoformas pode ser fundamental para a compreensão 

dos possíveis mecanismos envolvidos em plantas enxertadas.  

Neste estudo, a análise das variáveis moleculares permitiu ampliar a compreensão 

dos mecanismos moleculares envolvidos na compatibilidade de enxertia de plantas lenhosas 

pertencentes ao gênero Annona.  

Conclui-se que a atividade da enzima UGPase não está relacionada à respostas de 

compatibilidade em Annona.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil ocupa lugar de destaque mundial na produção comercial de anonas, 

principalmente devido à ausência de restrições climáticas, o que permite a produção de norte a 

sul do país. Desta maneira pesquisas com espécies da Família Annonaceae têm sido cada vez 

mais necessárias para a compreensão dos processos de perpetuação bem como para sustentar a 

elevada expansão de áreas produtivas. 

Na literatura não há consenso sobre a definição de compatibilidade e 

incompatibilidade de plantas enxertadas. O que se tem descrito é que combinações ditas 

‘compatíveis’ apresentam sobrevivência (pegamento) imediatamente após a enxertia em fase 

de viveiro (TOKUNAGA, 2005) e/ou ao longo do tempo depois de plantas à campo 

(KAVATI, 2013). Em relação a combinações incompatíveis, os relatos são de que não 

sobrevivem imediatamente após a enxertia ou que não sobrevivem ao longo do tempo, após 

serem levadas à campo (HARTMANN et al., 2011).  

No entanto, o que temos observado é que existem níveis de ‘compatibilidade’ e/ou 

‘incompatibilidade’, ou seja, se após a enxertia uma planta se regenera, isto seria 

compatibilidade, no entanto se esta planta morre depois de cinco anos devido a esta 

combinação copa/porta-enxerto, sugerimos que isto seja uma incompatibilidade tardia. A 

proposta seria definir em qual momento esta união copa/porta-enxerto passa a apresentar 

respostas de incompatibilidade. Deste modo, teríamos incompatibilidade precoce ou tardia.  

Além disto, muitas situações que levam a mortalidade da combinação são 

definidas como incompatibilidade, o que nem sempre é verdadeiro, uma vez que muitos dos 

responsáveis pela citada “incompatibilidade” são a ação de vírus, condições climáticas 

inadequadas ou mesmo a inabilidade do enxertador no momento de alinhar o tecido cambial 

dos parceiros da enxertia e não necessariamente a combinação entre as duas espécies. De 
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qualquer maneira todos estes fatores são externos e mesmo sem a interferência destes algumas 

combinações seriam incompatíveis seja imediatamente após a enxertia ou ao longo do tempo, 

o que certamente nos traz que mecanismos e fatores fisiológicos são a chave do processo.   

A análise conjunta das variáveis apresentadas neste estudo permitiu ampliar a 

compreensão dos mecanismos e fatores fisiológicos envolvidos com a compatibilidade 

precoce de espécies lenhosas, como as do gênero Annona. Além disso, permitiu compreender 

porque o araticum-de-terra-fria tem sido considerado um porta-enxerto promissor para a 

atemoia, além de demonstrar que tanto o biribá como o araticum-mirim não manifestaram 

nenhuma característica de incompatibilidade com a atemoia durante o período de avaliação 

proposto neste estudo.  

Em relação a avaliação genética, verificou-se que a expressão de transcritos do 

gene UDP-glicose pirofosforilase apresentou diferenças em sua expressão relativa ao se 

comparar as diferentes combinações, demostrando que na combinação atemoia/araticum-de-

terra-fria houve maior expressão relativa aos 15 dias após a enxertia, em relação as demais 

combinações copa e porta-enxerto. Os resultados mostraram que existe atividade enzimática 

da UGPase, mas não diferenças nessa atividade entre as combinações copa/porta-enxerto. 

Como as combinações se mostraram compatíveis fica evidente a ausência de relação entre a 

atividade da enzima UGPase e as respostas de compatibilidade em Annona. 

Os porta-enxertos araticum-de-terra-fria, araticum-mirim e o biribá modularam 

respostas fisiológicas à copa atemoia (Annona cherimola Mill. x Annona squamosa L. cv. 

‘Thompson’) alterando as trocas gasosas, o crescimento vegetal e a concentração iônica no 

tecido foliar e tecido radicular o que pode auxiliar na escolha das combinações à serem 

levadas à campo. Os dados das trocas gasosas obtidos nas diferentes combinações de enxertia, 

independente da combinação, apresentaram valores superiores (combinações 

atemoia/araticum-de-terra-fria e atemoia/biribá) ao longo do tempo, em relação aos 

observados nas espécies que não foram enxertadas, o que permite relatar que estas 

combinações influenciam a copa (atemoia), pois apresentam maior eficiência fotossintética e 

aproveitam melhor os recursos hídricos disponibilizados.  

Maiores taxas fotossintéticas refletiram diretamente no crescimento vegetativo da 

espécie, com produção de biomassa apresentando os maiores valores para as combinações 

atemóia/araticum-de-terra-fria e atemoia/biribá, o que ficou evidenciado no final do período 

de avaliação. As plantas enxertadas, inclusive de atemoia em atemoia apresentaram menores 

valores de cálcio, boro e ferro na copa em comparação com as plantas de atemóia não 
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enxertadas, possivelmente porque estes elementos, relacionados com a formação de tecidos, 

estavam sendo utilizados na região da enxertia no processo de regeneração de tecidos nas 

partes cortadas.  

O aumento da atividade da peroxidase e a concentração de compostos fenólicos 

totais na região enxertada não são indicativos de incompatibilidade precoce entre a copa 

atemoia (Annona cherimola Mill. X Annona squamosa L. cv. ‘Thompson’) e os porta-

enxertos Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria e “variedade mirim” 

(araticum-de-terra-fria e araticum-mirim, respectivamente) e Annona mucosa (Bail.) H. 

Rainer (biribá).  
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8. CONCLUSÕES 

Os porta-enxertos A. emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria e 

“variedade mirim” (araticum-de-terra-fria e araticum-mirim, respectivamente) e A. mucosa 

(Bail.) H. Rainer (biribá) modulam respostas fisiológicas à copa atemoia (A. cherimola Mill. x 

A. squamosa L.cv. ‘Thompson’) alterando as trocas gasosas, o crescimento vegetal e a 

concentração iônica.  

O aumento da atividade da peroxidase e a concentração de compostos fenólicos 

totais na região enxertada não são indicativos de incompatibilidade precoce entre a copa 

atemoia (A. cherimola Mill. x A. squamosa L.cv. ‘Thompson’) e os porta-enxertos A. 

emarginata (Schltdl.) H. Rainer “variedade terra-fria e “variedade mirim” (araticum-de-terra-

fria e araticum-mirim, respectivamente) e A. mucosa (Bail.) H. Rainer (biribá).  

A atividade da enzima UGPase não está relacionada à respostas de 

compatibilidade em Annona. 
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