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“O que sabemos é uma gota; o que 

ignoramos é um oceano. ” 

 

- Isaac Newton 
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O ALUMÍNIO INTERFERE NA MOVIMENTAÇÃO ESTOMÁTICA DE 

LIMOEIRO ‘CRAVO’ EM RESPOSTA À VARIAÇÃO DO DÉFICIT DE 

PRESSÃO DE VAPOR? 

 

 

RESUMO 

O primeiro sintoma de toxicidade ao alumínio (Al) é a inibição do crescimento da raiz, que 

indiretamente as expõe a uma baixa disponibilidade de água, reduzindo, dessa forma, a 

hidratação do mesofilo e a condutância estomática (gs). A abertura estomática geralmente 

aumenta em resposta à baixo déficit de pressão de vapor (DPV) e diminui em elevado DPV. 

No presente trabalho, plantas de Citrus limonia (limoeiro ‘Cravo’) foram cultivadas em 

solução nutritiva com 1480 M de Al por 90 dias, para testar a hipótese de que presença de Al 

impede que gs responda ao DPV. Como esperado, gs não respondeu ao aumento no DPV em 

plantas expostas ao Al. Além disso, o Al também reduziu o conteúdo relativo de água e o 

potencial de água “midday” (md) aos 60 e 90 dias após o plantio. A assimilação de CO2 (A) 

seguiu o mesmo padrão de resposta observado em gs, enquanto que as respostas fotoquímicas 

foram ligeiramente reduzidas em plantas expostas ao Al, indicando que diminuições em A 

induzidas pelo Al foi dependente de gs e menos atribuída a baixa performance fotoquímica. 

Como em condições de seca, longo tempo de exposição ao Al reduz a hidratação foliar 

comprometendo gs de responder a atmosfera, consequentemente prejudicando A em plantas 

de limoeiro ‘Cravo’.  

 

Palavras-chave: Trocas gasosas; Hidratação foliar; efeitos do Al a longa distância; Citrus 

limonia. 
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ABSTRACT 

Aluminum (Al) is toxic for most plants. Aluminum (Al) inhibits root growth, indirectly 

exposing the roots to low water availability, which decreases leaf hydration and, 

consequently, the stomatal conductance (gs). Stomatal aperture generally increases in 

response to low vapor pressure deficit (VPD) and decreases at high VPD. In this study, Citrus 

limonia (‘Rangpur’ lime) was cultivated in nutrient solution with 1480 M Al for 90 days, 

and we expected that the presence of Al could prevent gs from responding to VPD. As 

expected, gs did not respond to the increase in VPD in plants exposed to Al. Aluminum also 

reduced the relative water content and midday leaf water potential (md) at 60 and 90 days 

after planting. The CO2 assimilation rate (A) followed the same response pattern exhibited by 

gs while photochemical responses were mildly reduced in plants exposed to Al, indicating 

that the Al-induced decrease in A was dependent on gs and less ascribed to low photochemical 

performance. Like in drought conditions, the long-term exposure to Al reduces leaf hydration 

and compromises gs responses to the atmosphere, eventually impairing A in ‘Rangpur’ lime 

plants. 

 

Keywords: Leaf gas exchange; Leaf hydration; Long-distance Al effects; Citrus limonia; 
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1. INTRODUÇÃO

O Alumínio (Al) é o terceiro elemento mais abundante da crosta terrestre,

naturalmente, encontrado no solo nas formas não tóxicas de óxidos e aluminosilicatos 

(Vitorello et al, 2005). Em solos ácidos (pH < 5.0), o Al é solubilizado na forma Al3+ que é 

potencialmente tóxico para a maioria das plantas (Horst et al., 2010). Pelo fato de solos ácidos 

ocorrerem em aproximadamente 30 – 45% das terras livres de gelo no mundo, sendo que na 

América do Sul cerca de 60% dos solos têm pH abaixo de 5,0 (vonUexküll & Mutert, 1995), a 

toxicidade ao Al é um dos principais fatores limitantes à produtividade vegetal em solos 

ácidos (Kochian, 1995). 

Um dos primeiros sintomas de toxicidade ao Al é a inibição do crescimento da raiz 

(Horst et al., 2010; Samac & Tesfaye, 2003), que pode ser detectado em poucas horas de 

exposição ao Al (Koppittke et al., 2008). Acredita-se que essa inibição ocorra devido à 

ligação do Al com as substâncias pécticas no apoplasto das células da raiz (Kopittke et al., 

2015), que diminui a extensibilidade da parede celular (Ma et al., 2004) e, indiretamente, 

expõe as raízes à uma baixa disponibilidade de água.   

O efeito deletério do Al nas raízes ocasiona efeitos indiretos, levando a reduções no 

crescimento da parte aérea. Dentre esses efeitos, o Al reduz a assimilação de CO2 (A) em 

plantas de tangerineira ‘Cleopatra’ (Citrus reshni Hort. Ex Tanaka) (Chen et al., 2005), em 

cafeeiro (Coffea arabica) (Konrad et al., 2005) e em Citrus grandis (Jiang et al., 2008, 2009). 

Esses autores atribuem as reduções em A à baixa performance fotoquímica, apesar de 

reduções na condutância estomática (gs) também serem observadas nesses estudos. Por outro 

lado, em plantas de limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia) expostas ao Al, a redução pronunciada 

de gs parece ser mais importante do que variações no desempenho fotoquímico para explicar 

reduções em A (Banhos et al., 2016). Esses autores também evidenciaram a presença de vasos 

de xilema fibrosos no estelo, sugerindo uma dificuldade intrínseca da raiz em absorver e 

transportar água para o mesofilo, causando, dessa forma, diminuições em gs. 

A condutância estomática responde à alterações que ocorrem no ambiente, tais como 

mudanças na concentração de CO2, luminosidade, temperatura do ar, umidade relativa, 

disponibilidade de água, etc. (Farquhar and Sharkey, 1982; Chaves et al., 2016). A 

disponibilidade de água no solo afeta a hidratação do mesofilo, de maneira que baixo 

potencial da água no solo (solo), pode ocasionar diminuição na hidratação do mesofilo e, 

consequentemente, reduzir gs (Schulze, 1986; Chaves et al., 2002). Além disso, a água chega 

ao mesofilo proveniente das raízes para substituir a água perdida para a atmosfera que, 
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dependendo da temperatura do ar e da umidade, pode ter diferentes déficits de pressão de 

vapor (DPV). O DPV também é um fator que exerce influência em gs para uma grande 

variedade de espécies (Lange et al., 1971; Habermann et al., 2003; McAdam and Brodribb, 

2015), levando à diminuição em gs quando as folhas são expostas ao ar seco (DPV elevado) e 

aumentando gs quando as folhas são expostas a uma atmosfera com maior umidade relativa 

do ar (baixo DPV). Embora os mecanismos por trás dessas respostas não sejam ainda bem 

estabelecidos, acredita-se que os estômatos se fechem passivamente devido a uma baixa 

concentração de água no mesofilo, possivelmente induzido pela demanda evaporativa (Lange 

et al., 1971; Mott and Peak, 2013). 

Plantas de Citrus são cultivadas em regiões temperadas, tropicais e subtropicais do 

mundo, crescendo principalmente em solos ácidos ricos em Al. O limoeiro ‘Cravo’ (Citrus 

limonia) é um importante porta-enxerto muito utilizado na citricultura brasileira e paulista não 

irrigada (Santos et al., 1999; Pereira et al., 2000). Isso porque possui sistema radicular 

profundo, o que garante resistência à seca (Magalhães Filho et al., 2008). Portanto, a presença 

de Al no solo pode causar um grande impacto nas relações hídricas dessas plantas, com 

implicações em suas taxas de trocas gasosas e em seu crescimento. Dessa maneira, no 

presente trabalho, investigamos a sensibilidade dos estômatos de plantas de limoeiro ‘Cravo’ 

cultivadas em solução nutritiva com 1480 M Al à mudança no DPV. Para isso, modificamos 

o DPV de 1.5 kPa para 2.5 kPa na câmara de medidas de um medidor de trocas gasosas, para

testar a hipótese de que a presença de Al na solução nutritiva impede gs de responder ao DPV. 
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