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Relação: Fonte x Dreno

 Em um sistema com pouca luminosidade (excesso de dias nublados), o processo de
fotossíntese poderá ser limitado. Com isto a produção de carboidratos
(açucares/glicose) que geram a energia da planta é reduzido.

 Na fase reprodutiva (formação de flores e vagens), a necessidade de Nitrogênio
(fixação biológica do N), que é um processo com alta demanda energética da
planta, tem seu maior “pico”, chegando em alguns dias a quilogramas/dia.

 Juntamente a isto, em solos com maiores teores de argila e de matéria orgânica,
quando sob alto “encharcamento”, a aeração do solo é reduzida, com isto se reduz a
respiração radicular responsável pela geração de ATP nas raízes (necessário para a
absorção de nutrientes). Condição esta que limitará a absorção de nutrientes
(macro e micro), pois estes dependem do “transporte” ativo via xilema.



 Quando a cultura se encontra no estádio reprodutivo R5.1/R5.4, o movimento para
o enchimento dos grãos (intensa atividade do “dreno”) é muito grande, e, também
demanda uma alta necessidade de energia na forma de ATP.

 Ambos processos (atividade de “dreno” e respiração das raízes) serão limitados pela
falta de luminosidade, desta forma a folha terá uma baixa atividade fotossintética
(capacidade da “fonte”), não conseguindo suprir a alta atividade do “dreno”, assim
sendo ocorre o ajuste da relação “fonte/dreno” através do “abortamento” de
vagens para atingir o equilíbrio.

Ajuste da relação fonte/dreno = abortamento de vagens



Formação do Etileno e Ácido Abscísico

 Sob estress abiótico (encharcamento do solo), ocorre a produção de ACC na raízes
que, ao ser transportado para a parte aérea levará a produção do etileno, como
efeito secundário, a formação deste hormônio inibidor levará a abscisão de órgãos
distais (queda das vagens).

 Da mesma forma o “encharcamento” do solo irá formar na raízes outro hormônio
inibidor, o ácido abcsísico (ABA), este quando chega na parte aérea (via xilema),
inibe a formação da ATPases nas células estomáticas, responsável pelo fechamento
das “células-guarda” (fechamento estomático), resultando em menor atividade
fotossintética nas folhas.



Cloroplasto 

 O stress abiótico (falta de luminosidade) reduzirá a produção de ATP e NADPH no
estroma do “cloroplasto”, limitando a formação do “ciclo de Calvin”, como
consequência diminui a produção de “carboidratos”.

 A baixa luminosidade levará a planta a reduzir os teores de clorofila (ligado
diretamente a produção de cloroplastos), uma vez que a nebulosidade cessar, e as
plantas forem expostas a “pleno” sol, com elevadas temperaturas, o fotossistema
será saturado (resultando em stress oxidativo), formando espécies reativas de
oxigênio (EROs).

Organela responsável por promover a fotossíntese,

No seu interior estão os pigmentos (clorofila) de cor verde,
responsáveis  pela captação de “luz”, formando os Fotossistemas I e II,



O2 no solo

Sacarose EtilenoCitocinina

SacaroseFotossíntese Ácido Abscísico

Abortamento de Vagens


