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Impactos do Aquecimento Global

Experimentos conduzidos em câmara controlada 
(fitotron):
- Avaliação das alterações fisiológicas, anatômicas e 
   bioquímicas que as plantas poderão sofrer para se 
   adaptarem às mudanças climáticas;
- Estudo de linhagens para seleção de genótipos 

o   resistentes ao calor, acima de 35 C, e elevados 
   níveis de CO , acima de 800 ppm, tendo em vista 2

   que essas condições são esperadas com o 
   agravamento do efeito estufa.
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Respostas Fotossintéticas às Variações 
Diárias do Ambiente

Medições 

fotossíntese LI-6400, para obtenção das seguintes 

variáveis:

- Curvas de resposta da assimilação de CO2.

- Condutância estomática (gs) à luz.

- Fluorescência da clorofila.

- Fotossíntese e Trocas gasosas.

- Velocidade de Transpiração.
- Eficiência quântica potencial (Fv/Fm) e efetiva        
   (F/Fm’) do fotossistema II.
- Taxa aparente de transporte de elétrons (ETR).
- Coeficientes de extinção fotoquímica (qP) e não-
   fotoquímica (qN) da fluorescência da clorofila.
- Velocidade Fotossintética.
- A assimilação líquida de CO2.

- Condutância de H O.2

- Concentração Intercelular de CO  .2

- CO  Intercelular / CO Ambiente.2 2 

utilizando o analisador automático de 

Variáveis Bioquímicas

- Determinação de clorofila.
- Determinação de proteína solúvel. 
- Determinação de carboidratos solúveis.
- Determinação de prolina.
- Determinações enzimáticas.
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O Laboratório de Fisiologia Vegetal atua na linha de 
pesquisa de ecofisiologia e manejo das culturas 
estudadas pela Embrapa Algodão, trabalhando com 
projetos de pesquisa na caracterização do 
metabolismo primário dessas plantas. Desta 
maneira, são realizadas avaliações sobre as 
relações hídricas e a fotossíntese das culturas de 
interesse, através de caracterizações do potencial 
da água na planta, atividade fotoquímica, 
condutância estomática, conteúdo de clorofila, 
avaliações de taxa de crescimento e componentes 
do rendimento.

Apresentação

Principais Atividades

- Caracterização anatômica de espécies vegetais                
   utilizando-se tanto folhas, caules e raízes; 

- Caracterização fisiológica e bioquímica de  

   desenvolvimento vegetal, envolvendo estágios de 

   crescimento, extração de enzimas, dinâmica de 

   crescimento de tecidos e produção de 

   metabólitos secundários;

- Avaliação dos impactos do aquecimento global no 

   desenvolvimento das plantas e seleção de 

   linhagens resistentes às altas temperaturas. 
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