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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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O estudo das respostas fotossintéticas de plantas submetidas ao estresse hídrico é de grande importância
para seleção de atributos que contribuam, per se, para uma maior tolerância à seca. Entretanto, pouco tem
sido explorado em café. Este trabalho teve por objetivo estudar o comportamento de dois clones de Coffea
canephora Pierre cv. Conilon submetidos ao estresse hídrico, sendo um tolerante à seca (clone 14) e o outro
sensível (clone 46). O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se plantas com oito meses,
plantadas em vasos de 120 L. Metade das plantas de cada clone teve a irrigação suspensa até atingir-se
potencial hídrico foliar de antemanhã (Èam) de aproximadamente –2 e –3 MPa (estresse hídrico moderado e
severo, respectivamente). Nestes pontos realizou-se a medição de parâmetros fisiológicos e coleta de material
para análise dos teores de carboidratos e atividades enzimáticas do metabolismo da sacarose. Foram necessários
23 e 29 dias, para as plantas do clone 14 atingirem –2 e –3 MPa, respectivamente, enquanto as plantas do
clone 46 o fizeram com 20 e 24 dias. Sob estresse hídrico moderado observou-se para ambos os genótipos,
redução na assimilação líquida de CO2, na condutância estomática e nos teores de sacarose na folha, mas o
teor de hexoses aumentou (apenas no clone 14). Nessas condições também foi observado uma redução no
coeficiente de extinção não-fotoquímico (qNP)  somente para o clone 46, enquanto o coeficiente de extinção
fotoquímica (qP) se manteve inalterado nos dois clones. Não foram observadas mudanças no teor de amido, na
atividade da invertase ácida, da sintase da sacarose-fosfato (SPS; ensaio seletivo e não-seletivo) e da sintase
da sacarose (SS). Já sob condições de estresse hídrico severo, ambos clones apresentaram redução na
assimilação líquida de CO2, condutância estomática, teores de sacarose e amido na folha, aumento no nível de
hexoses, redução em qP e qNP, e aumento na atividade da invertase. Entretanto, somente no clone 14 observou-
se redução na atividade catalítica máxima da SPS (ensaio não-seletivo), mas não foram observadas diferenças
no ensaio seletivo da SPS e na atividade da SS para ambos clones. Não houve fotoinibição em nenhuma das
plantas submetidas ao estresse hídrico nas condições deste experimento.  Não foi possível observar maior
acúmulo de hexoses e atividade da invertase no clone mais susceptível ao estresse hídrico, sugerindo que
outro mecanismo que a inibição da fotossíntese pelo acúmulo de açúcares na folha esteja envolvido na tolerância
à seca.
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