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PARÂMETROS FISIOLÓGICOS EM MILHO SAFRINHA 

 

Thiago Corrêa de Souza1 

 

Sinopse 

Devido à importância do milho safrinha no cenário nacional e a busca crescente por 

parâmetros que auxiliam na obtenção/seleção de genótipos tolerantes aos estresses 

decorrentes do ambiente safrinha, esta palestra vem contemplar os aspectos fisiológicos 

desses estresses e orientar melhoristas e pesquisadores envolvidos com o tema, a tomar 

decisões inteligentes no manejo da cultura. Não se pretende esgotar o assunto, e sim 

contemplar o efeito dos principais estresses abióticos (seca e frio) e apresentar algumas 

ferramentas ou parâmetros fisiológicos que vem sendo utilizados em experimentos com 

milho e que podem ser utilizados para a seleção de genótipos para o plantio de milho 

safrinha. Nestes quarenta minutos serão abordadas as seguintes questões: (1) A 

importância de parâmetros fisiológicos em estudos com milho safrinha; (2) Fisiologia do 

estresse: ênfase no milho safrinha; (3) O que ocorre com o milho na safrinha em condições 

de seca? e (3.1) Quais os parâmetros fisiológicos que podem ser acessados para a busca de 

genótipos mais tolerantes a seca? (4) O que ocorre com o milho na safrinha em condições 

de frio? e (4.1). Quais os parâmetros fisiológicos que podem ser acessados para a busca de 

genótipos mais tolerantes ao frio? (5) Outras técnicas para o aumento da tolerância à seca e 

ao frio em milho. 

 

1. Importância de parâmetros fisiológicos em estudos com milho safrinha 

Cada vez mais se tem percebido a importância do milho de segunda safra ou 

safrinha. Este que em décadas passadas correspondia a uma pequena produção, em 

2011/2012 foi colhida 72,97 milhões de toneladas de milho, sendo 39,11 milhões de 

toneladas na safrinha (53,6%). Levantamentos atuais estimam um aumento do milho 

safrinha para mais de 20 % na safra 2012/2013 (CONAB, 2013). Estima-se neste ano, a 
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produção recorde na região de Mato Grosso e nas notícias de fato fica clara a constatação 

que as condições climáticas do ano 2012/2013 foram favoráveis ao desenvolvimento das 

lavouras de milho de segunda safra em Mato Grosso e na maioria das regiões.  

Ainda há entraves na produção e na disponibilidade de genótipos mais adaptados as 

condições de plantio, devido, sobretudo às incertezas climáticas da época de plantio as 

quais constituem um dos problemas a serem superados. 

Para se chegar a genótipos mais tolerantes, na situação do plantio de segunda safra, 

é necessário um maior conhecimento dos fatores biológicos e climáticos relacionados à 

tolerância a estresses bióticos e abióticos, de forma a garantir que no futuro, a agricultura 

do milho safrinha possa contar com genótipos cada vez mais produtivos nas condições 

ambientais envolvidas. 

Pesquisas relacionadas a estresses ambientais envolvem grande conhecimento 

multidisciplinar que precisa trabalhar harmonicamente focado em estratégias de mitigação 

dos prejuízos advindos destes, principalmente sob a forma de desenvolvimento de 

cultivares mais tolerantes. Para se atingir este objetivo é necessário determinar parâmetros 

relacionados aos aspectos climatológicos e edáficos, passando por especificidades da 

cultura com respeito a estes estresses e indo até o uso de ferramentas fisiológicas e 

biotecnológicas visando à geração de genótipos mais adaptados. 

Os parâmetros fisiológicos utilizados como ferramenta na seleção de plantas mais 

tolerantes também podem ser denominados de características secundárias, já que as 

características primárias são baseadas no rendimento/produção de grãos e acaba sendo o 

foco principal de um melhorista de milho (BANZINGER et al., 2000). Apesar de algumas 

características não manterem uma relação direta com a tolerância ao estresse e ao maior 

rendimento de grãos, muitos parâmetros vem sendo utilizados para auxiliar no 

melhoramento genético, (seja este tradicional ou moderno) para medir o estresse e entender 

os mecanismos envolvidos na tolerância. O uso de parâmetros fisiológicos ou secundários 

pode aumentar a precisão na identificação de genótipos superiores nesses ambientes de 

estresse (ARAUS et al., 2011;  BANZINGER et al., 2000). 
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2. Fisiologia do estresse: ênfase no milho safrinha 

O ambiente afeta o milho safrinha por várias maneiras. Tudo que está externo a 

planta e que pode influenciá-la é chamado de fator ambiental. Existem fatores ambientais 

bióticos como interação do milho safrinha com outras plantas (ervas daninha), patógenos e 

insetos, e existem os fatores abióticos como a radiação, temperatura, umidade, compostos 

químicos (envolvendo a fertilidade) dentre outros.  

O efeito desses fatores ambientais no milho safrinha dependerá de sua intensidade 

e/ou quantidade. Fatores que estão na intensidade/quantidade ótima (ideal) proporcionam a 

planta condições fisiológicas ideais. No entanto quando esses fatores conduzem a um 

desvio das condições fisiológicas ótimas eles são chamados de fatores de estresse ou 

apenas estresse. As plantas reagem às mudanças destes fatores e estas reações são 

utilizadas para medir a força do estresse (SCHULZE et al., 2005). 

O estresse também pode ser conceituado fisicamente como uma força que leva a 

uma deformação nos organismos (LEVIT, 1980). Esta deformação no início é reversível 

(plástica) e pode se tornar irreversível (elástica). Caso seja demasiadamente forte, o 

estresse pode levar ao colapso celular, ou uma deformação letal ocasionando morte nas 

plantas e/ou erradicação do processo reprodutivo (SCHULZE et al., 2005). 

Além da intensidade, os efeitos do estresse dependem também da duração (tempo 

de exposição ao estresse), da genética da planta e do seu “histórico”, ou seja, os estresses 

que a planta viveu até aquele momento (LARCHER, 2000).  

De todos os fatores ambientais envolvidos no cultivo do milho safrinha, será 

abordado com mais relevância os fatores abióticos, ou seja, os fatores ambientais que 

ocasionam um estresse abiótico. Não há controversas de que os estresses abióticos de 

maior impacto no milho safrinha são baixas temperaturas (estresse por frio ou 

resfriamento/congelamento) e a deficiência hídrica (seca). No entanto outros estresses 

também poderiam ser relatados aqui.  

A nível de milho safrinha, é comum ocorrer frio nos estádios mais avançados da 

cultura (florescimento e enchimento de grãos) e deficiência hídrica (seca) em vários 

estádios de desenvolvimento (MAGALHÃES et al., 2007). Vale ressaltar que o estádio de 

desenvolvimento de ocorrência dos estresses dependerá da época de semeadura. 

Dependendo da região, uma semeadura precoce (entre Janeiro e meados de março) pode 
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evitar danos mais sérios como a presença da seca e frio intenso (SHIOGA e GERAGE, 

2010; MAGALHÃES et al., 2007). Para exemplificar os fatores ambientais envolvidos no 

período de plantio do milho safrinha, na figura 1 pode-se verificar a quantidade de chuvas 

e temperaturas máxima e mínima na região de Dourados (MS) referente aos 12 últimos 

anos e em 2013. Após o mês de Janeiro e até o período de finalização da colheita (Junho-

Julho), as chances de ocorrer uma deficiência hídrica e frio aumentam.  
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Figura 1. Chuvas (precipitação em mm) e temperatura máxima (Tmax) e mínima (Tmin) 
referentes ao ano de 2013 e médias de doze anos (2001-2012) na região de Dourados (MS). 
FONTE: EMBRAPA Agropecuária Oeste. Clima MS: banco de dados. Disponível em: 
<http://www.cpao.embrapa.br/clima/>. Acesso em: 11 set. 2013. 
 

Para o estudo dos estresses o momento da imposição é de suma importância em 

estudos fisiológicos com milho e cuidados devem ser tomados. Por exemplo, em condições 

controladas, o fator de estresse deve ser bem feito e a influência de outros fatores 

indesejáveis como diferenças de umidade e luminosidade devem ser retirados. 

Experimentos em casa de vegetação e câmaras de crescimento são interessantes, contudo 

deve-se também executar experimentos de campo (ambiente real do agricultor). Em 

condições de campo, devido a uma interação de vários fatores de estresse, têm-se muitas 

reações de estresse pelas plantas simultaneamente caracterizando uma síndrome (LOPES et 

al., 2011). 
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3. O que ocorre com o milho na safrinha em condições de seca 

Quando ocorre uma baixa disponibilidade de água no solo, o gradiente de potencial 

hídrico no sistema solo-planta-atmosfera é interrompido, e a planta entra em período de 

estresse devido a desidratação das células e tecidos (visualmente as folhas murcham). 

Desta maneira o fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera não acontece e um dos 

primeiros sintomas é a inibição da expansão foliar, ou seja, as folhas novas ficam menores 

(com menor área foliar). Essa modificação é importante para diminuição da área 

transpiratória. Ela ocorre porque a expansão celular na folha é totalmente inibida quando 

ocorre diminuição do turgor celular (célula perde água) (LARCHER, 2004).  

Outro efeito primário é o fechamento estomático. Este pode ser hidropassivo e 

hidroativo (TAIZ; ZEIGER, 2004). O primeiro ocorre devido a saída de água excessiva 

(processo transpiratório intenso) e baixa reposição das células vizinhas. O segundo envolve 

a presença do ácido abscísico (ABA) nas folhas.  O ácido abscísico é uma das moléculas 

de maior atuação no estresse por deficiência hídrica influenciando a condutividade 

hidráulica e as aquaporinas, o processo de floração e também o enchimento do grão (LIU 

et al., 2005). Sob baixa disponibilidade hídrica há um grande acúmulo de ABA regulando a 

abertura e o fechamento dos estômatos.  Seu acúmulo em folhas estressadas exerce um 

grande papel na redução da perda de água pela transpiração. O fechamento estomático 

também pode ser causado pelo aumento do transporte de ABA para parte aérea (através do 

xilema), o qual foi produzido nas raízes, em contato com o solo seco, para a parte aérea 

(SCHACHTMAN; GOODGER, 2008). Esta rápida resposta constituída pelo fechamento 

dos estômatos, limita tanto a condutância de água (na forma de vapor) quanto a 

condutância do CO2 nas folhas e consequentemente limita a fotossíntese, podendo assim 

limitar a produção (LOPES et al., 2011). 

 A diminuição da transpiração também eleva a temperatura foliar, pois a 

transpiração é responsável pelo esfriamento do dossel e este aumento da temperatura pode 

acarretar em maior respiração (JONES et al., 2009).   

Com relação à fotossíntese nas plantas de milho sob seca, além de uma limitação 

“estomática” que é relacionada ao fechamento dos estômatos, pode ocorrer uma limitação 

“não estomática” como inibição ou danificação do metabolismo bioquímico (enzimas da 
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fotossíntese) e das reações fotoquímicas (atividade do fotossistema II) (XU et al. 2008; 

GUÓTH et al. 2009).  

Com a diminuição da assimilação do carbono, ocorre um acúmulo de ATP e 

NADPH e caso a planta esteja recebendo radiação, pode ocorrer um excesso de energia na 

antena dos fotossistemas (principalmente no fotossistema II). Sob seca, quando as 

clorofilas recebem grande quantidade de energia e os pigmentos fotoprotetores 

(caroteóides e xantofilas) não dão conta de dissipar a energia na forma de calor, ocorre 

uma dissipação desta energia para o oxigênio formando espécies reativas de oxigênio 

(ERO) gerando um estresse oxidativo. Estas espécies reativas de oxigênio podem atacar as 

membranas lipídicas (peroxidação lipídica), DNA, proteínas e clorofila (senescência foliar) 

ou ainda este excesso de energia pode levar a uma fotoinibição (GILL; TUTEJA, 2010).  

Apesar do processo de fotorrespiração ser mínimo em plantas do tipo C4, em milho 

sob condições de seca e condições atmosféricas controladas de CO2, tem-se verificado um 

aumento deste processo. De acordo com Sicher e Barnaby (2012), o estresse hídrico leva a 

inibição do bombeamento de CO2 no processo fotossintético desencadeando um aumento 

da fotorrespiração. A fotorrespiração pode ser uma forma de dissipação de energia que está 

em excesso e assim prevenir a produção de espécies reativas de oxigênio (VOSS et al., 

2013). 

A diminuição da produção de fotoassimilados faz com que a planta de milho 

consumam suas reservas de carboidratos (aumenta os açucares solúveis devido a quebra do 

amido) a fim de suprir a falta de energia e obter compostos osmorreguladores (SICHER e 

BARNABY, 2012). Desta forma a planta de milho sem energia, diminui seu crescimento e 

a síntese de proteínas importantes para seu metabolismo, como as enzimas. A seca do solo 

também induz uma diminuição de nutrientes nas plantas devido a falta de absorção destes 

ou ainda pela inativação de enzimas (redutase do nitrato por exemplo) (LOPES et al., 

2011). 

O efeito mais aparente da seca nos vasos de xilema do milho é a diminuição da 

condutância hidráulica que ocorre tanto pela falta de água disponível como pela baixa 

atividade/expressão das aquaporinas (proteínas responsáveis pelo transporte de água para 

dentro das raízes). Sem a água no xilema (traqueídeos e elementos de vasos) podem formar 
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bolhas de ar (embolismo) ou ainda interrupção do fluxo (cavitação) devido ao estiramento 

(quebra) da coluna d’água (KALDENHOFF, 2008; LI et al., 2009).   

A ocorrência de deficiência hídrica nas diferentes fases fenológicas da cultura do 

milho, afetam a produtividade de formas distintas. Déficit hídrico na fase de germinação 

reduz a produção via diminuição do número de plantas por área (estande). Déficit hídrico 

durante a fase vegetativa reduz a área foliar e consequentemente a taxa fotossintética, 

reduz também a altura da planta pelo encurtamento de entrenós, diminuindo, por 

conseguinte a acumulação de carboidratos. A seca ocorrendo na fase inicial de V5 pode 

diminuir o potencial produtivo já que nessa fase acontece a diferenciação floral. A seca no 

período de florescimento reduz o número de grãos, leva a dessecação do grão-de-polén, e a 

um aumento no intervalo entre florescimento masculino e feminino (IFMF); e induz a uma 

senescência precoce das folhas, reduzindo o suprimento de assimilados durante a fase de 

enchimento de grãos (ARAUS et al., 2011; MAGALHÃES; DURÃES, 2008; DUVICK, 

2005). Muito embora genericamente, milhos tropicais são mais dreno limitantes do que 

fonte limitantes, visando rendimento de grãos, a parte aérea ainda é considerada importante 

e fundamental para o bom desenvolvimento e crescimentos das plantas. (BORRÁS et al., 

2004).  

 

3.1. Quais os parâmetros fisiológicos que podem ser acessados para a busca de 

genótipos mais tolerantes a seca? 

Existem mecanismos conhecidos como de “evitância” a seca (que evitam a 

ocorrência do estresse de seca nos tecidos) que são interessantes de serem avaliados. Estes 

podem ser divididos em 3 tipos: escape, conservação de água, e eficiência na absorção de 

água. No entanto, estas estratégias não são mutuamente exclusivas e, na prática, as plantas 

combinam uma variedade de tipos de respostas (JONES, 1992). 

Os mecanismos de escapes estão mais envolvidos com a fenologia e resultam na 

não ocorrência do órgão/planta susceptível ao estresse com o período de ocorrência do 

estresse. Para o milho safrinha, alguns autores demonstram que se deve optar por híbridos 

superprecoces a fim de evitar o estresse hídrico na fase reprodutiva (florescimento e/ou 

enchimento) (HEINEMANN et al., 2008),  o que é comprovado por levantamentos de 

plantio de milho safrinha (CRUZ et al., 2010). Isto implica estudos específicos para cada 
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região, e também a combinação de ciclos de vida curtos com elevadas taxas de crescimento 

e de trocas gasosas, maximizando o aproveitamento dos recursos hídricos, florescendo e 

produzindo sementes antes que as reservas de água se esgotem (CRUZ, 2006). 

Parâmetros morfofisiológicos, tanto da parte aérea quanto radicular estão 

envolvidos em mecanismos de conservação de água. A medição do enrolamento foliar 

pode indicar adaptações para diminuir a interceptação da radiação e a área de transpiração. 

Esse movimento do milho de enrolar suas folhas favorece um microclima e diminui a 

superfície de transpiração levando a uma perda menor de água. Contudo este enrolamento 

se for prolongado também pode levar a uma diminuição na captação de energia e 

diminuição da fotossíntese. Uma maior quantidade de células buliformes (células motoras 

presentes nas folhas) e o maior tamanho dessas células promovem uma maior abertura da 

lâmina foliar expondo uma maior área da folha de milho. Características relacionadas com 

a venação da folhas (menor distância entre os feixes vasculares) fornecem maior habilidade 

na translocação de fotoassimilados e maior distribuição e conservação de água nas folhas 

(Souza et al., 2013a; ARAUS et al., 2011; ENTRINGER, 2011).  

Na raiz a presença de vasos de xilema em maior número e com menor diâmetro 

podem favorecer a conservação de água nas plantas de milho. Essas características podem 

indicar uma maior condutividade hidráulica aumentando a capacidade de transporte de 

água (LI et al., 2009). As camadas de células nas raízes conhecidas como endoderme e a 

exoderme podem ser medidas e uma maior espessura dessas estruturas podem indicar 

impedimento da saída de água dos feixes de xilema para o solo evitando a desidratação 

(SOUZA et al., 2013a; PEÑA-VALDIVIA et al., 2005; ENSTONE et al., 2003). 

Aerênquimas (câmaras de ar) nas raízes de milho podem ter a função de favorecer maior 

exploração do solo e aquisição de água, pois estas estruturas decrescem o custo metabólico 

de raízes em crescimento devido à diminuição da presença de células em respiração (2009; 

(SOUZA et al., 2013a;  ZHU et al., 2010; PEÑA-VALDIVIA et al., 2005).  

Com relação à eficiência de absorção de água, esta maior eficiência pode ser 

medida pela caracterização radicular, pois genótipos com este mecanismo possuem raízes 

mais profundas (principalmente de raízes finas).  A caracterização radicular pode ser feita 

por métodos de imagens digitais com associação a atributos de massa seca em condições 

de casa de vegetação ou de campo (HUND et al., 2009; TRACHSEL et al., 2011).  
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O potencial hídrico (ψh) e o teor relativo de água (TRA) são bons indicadores do 

estado hídrico da planta de milho.  Curvas de pressão-volume (ψ /TRA) permitem observar 

as propriedades das paredes celulares. Células com paredes mais rígidas (maior módulo de 

elasticidade) possuem menor capacidade de manter água, ou seja, apresentam uma menor 

capacidade de manter a turgescência (CRUZ, 2006). Outra forma de avaliar o status 

hídrico do milho pode ser pelo fluxo de seiva, com sondas de balanço de energia 

(GOMIDE et al., 2005). 

As plantas de milho podem estar sob baixa disponibilidade hídrica e tolerarem o 

estresse hídrico ao invés de escaparem do estresse. Um dos mecanismos de defesa frente 

ao estresse é o sistema de desintoxicação antioxidante via a rota de Halliwell-Asada ou 

ciclo do ascorbato/glutationa que consiste de um sistema não enzimático (moléculas de 

pequeno peso molecular) e de um sistema enzimático composto pelas enzimas 

antioxidantes. O acúmulo de osmorreguladores (solutos osmoticamente ativos) nos tecidos 

como prolina e outros açucares podem ser agrupados como mecanismos de defesa para 

tolerar o estresse (CHIMENTI et al., 2006). O teor de alguns compostos como espécies 

reativas de oxigênio (ERO), ácido abscísico, malonaldeído geram entendimento sobre os 

mecanismos de tolerância a seca (GILL; TUTEJA, 2010). 

Juntamente com a fotossíntese, a fluorescência da clorofila (principalmente se for 

medida simultaneamente usando sistemas de trocas gasosas com câmara de fluorescência 

integrada) pode ajudar bastante na diferenciação de híbridos de milho e no entendimento 

fisiológico do processo em condições de seca (LONG;BERNACCHI, 2003; O’ NEIL et al. 

2006; SOUZA et al., 2013b). Podem ser medidos vários parâmetros como a máxima 

eficiência do fotossistema (PSII) pela razão Fv/Fm;  quenching fotoquímico (qP); 

quenching não fotoquímico (NPQ);  taxa de transporte de elétrons (ETR); taxa 

fotossintética foliar (Pn), condutância estomática (gs), concentração intercelular de CO2 

(Ci) e eficiência do uso da água (EUA, relação entre fotossíntese e transpiração) dentre 

outros. Vale ressaltar que outros parâmetros como índice e/ou densidade estomática, 

funcionalidade estomática (abertura dos estômatos), atividade enzimática do ciclo de 

Calvin são importantes para discriminar efeitos estomáticos e não-estomáticos em milho 

sob seca. 
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4. O que ocorre com o milho na safrinha em condições de frio? 

Com relação a baixas temperaturas pode-se diferenciar dois tipos de estresse: o por 

resfriamento ou frio (“chilling stress”) e por congelamento (“freezing stress”). O estresse 

por frio é o que pode ocorrer no cultivo de milho safrinha, pois as temperaturas são baixas, 

mas não o suficiente para a formação de gelo (LUKATKIN et al., 2012). No cultivo do 

milho safrinha, as plantas passam por um determinado período de frio (às vezes apenas 

noites) acima do ponto de congelamento dos tecidos, mas inferior a 15ºC. ). Porém em 

algumas regiões do Brasil, temperaturas abaixo do ponto de congelamento devido as 

geadas (-3ºC a -5ºC) vem trazendo grandes prejuízos no cultivo do milho safrinha 

(XIMENES et al., 2004).  O estresse por frio em regiões tropicais é diferente do que em 

regiões temperadas. Nesta o resfriamento ocorre de forma progressiva e nas regiões 

tropicais o resfriamento pode acontecer de forma abrupta após um dia quente (25 a 35ºC) e 

ensolarado (TAIZ; ZEIGER, 2004). Plantas adaptadas a regiões tropicais como o milho são 

mais sensíveis ao frio do que outras plantas de regiões temperadas, contudo genótipos 

tolerantes têm sido evidenciados na literatura (AROCA et al., 2001). 

Os efeitos de estresse por frio podem ser evidenciados em todos as fases de 

crescimento do milho, contudo vale lembrar que normalmente no milho safrinha este 

estresse vem ocorrendo principalmente nas fases reprodutivas. A temperatura ótima de 

crescimento do milho é de uma típica planta C4 (25-28ºC). Temperaturas abaixo desta 

faixa levam uma implicação na germinação, no crescimento, alongamento do caule e raiz, 

brotamento e expansão de folhas, e acúmulo de matéria seca.  Com relação ao crescimento 

e desenvolvimento do milho sob frio, este parece ser mais influenciado pela temperatura do 

solo do que pela temperatura do ar. O aparecimento de folhas, desenvolvimento de raízes e 

de estruturas reprodutivas parece serem muito mais dependentes das baixas temperaturas 

do solo do que do ar. Até o estádio V6, devido o meristema apical estar abaixo do solo, as 

plantas de milho são ainda mais susceptíveis a baixas temperaturas no solo (FORTIN; 

PIERCE, 1991). 

Raízes de milho desenvolvidas sob frio são mais curtas e ocorre diminuição no 

número de ramificações e de raízes laterais. Isto leva a uma diminuição na absorção de 

água e de nutrientes (ex. fósforo). As raízes são afetadas muito mais na sua morfologia do 

que no seu acúmulo de biomassa sob estresse de frio (KASPAR; BLAND, 1992). 
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Frio na zona radicular e/ ou na parte aérea leva a uma desidratação dos tecidos 

(perda de turgor das células) devido à diminuição da condutância hidráulica e menor 

controle estomático, contudo a condutância hidráulica parece ser o principal fator em 

milho (AROCA et al., 2003). Além disso, menores temperaturas levam a um aumento da 

viscosidade da água (e também do citossol) dificultando a absorção pelas raízes e 

movimento de solutos entre células (FENNELL; MARKHART, 1998). 

A fotossíntese em milho sob frio é inibida por vários motivos. Frio leva a 

degradação de pigmentos (clorose) e a modificação na membrana dos tilacóides. Frio não 

apenas diminui a atividade das enzimas no ciclo de Calvin, mas também altera o ritmo 

circadiano destas. Com a diminuição da atividade das enzimas da fotossíntese, ocorre 

excesso de ATP e NADPH e caso ocorra frio e altas luminosidades isto pode ser fatal 

devido à fotoinibição intensa, produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) (estresse 

oxidativo) e aumento da fluorescência da clorofila.  De acordo com Bilska e Sowinski 

(2010) frio em milho modifica a estrutura do plasmodesmos, diminui a produção destes 

canais e, além disso, desativa os já existentes pelo depósito de calose. Essa alteração nos 

plasmodesmos influencia negativamente no transporte de intermediários da fotossíntese 

(tipo C4). 

As propriedades físicas das membranas celulares e das organelas são totalmente 

alteradas pelo frio. Devido à composição da bicamada lipídica das membranas o frio pode 

modificar seu estado de fluído - cristalino para sólido-gel. Isto reduz a atividade de H + -

ATPases e proteínas transportadoras de íons na membrana. Os danos das membranas 

podem ocorrer tanto pela ação direta do frio quanto pela ação das espécies reativas de 

oxigênio (peroxidação lipídica) (LUKATKIN et al., 2012; MAROCCO et al., 2005).  

O estresse por frio durante os estágios reprodutivos leva a abscisão floral, 

diminuição da sincronia floral, anormalidades morfológicas florais, abortamento de óvulos, 

esterilidade do pólen e redução do enchimento de grãos (inibição das enzimas do 

metabolismo de acumulação de carboidratos) (THAKUR et al., 2010; BECHOUX et al., 

2000). 

Quando ocorrem as geadas os mesmos efeitos de estresse ocorrem, porém de forma 

mais acentuada. Vale ressaltar ainda que o gelo na superfície foliar pode rapidamente se 
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expandir para os espaços intercelulares ocasionando uma desidratação e até uma ruptura da 

membrana plasmática (Guy, 1990). 

 

4.2. Quais os parâmetros fisiológicos que podem ser acessados para a busca de 

genótipos mais tolerantes ao frio? 

 Em milho, há uma grande relação entre tolerância ao estresse por frio e atividade 

da enzima Galactolipase (KANIUGA, 2008). Parâmetros como teor e composição de 

ácidos graxos livres, atividade da galactolipase, peroxidação lipídica podem indicar 

tolerância ao estresse por frio. Plantas tolerantes tendem a ter menor atividade da 

galactolipases e assim menor formação de ácidos graxos livres e menor peroxidação 

lipídica. Genótipos sensíveis continuam produzindo ácidos graxos livres mesmo após o 

estresse. Assim o período de aclimatação (volta da temperatura para condições ideais) 

também é de fundamental importância para discriminação de genótipos tolerantes ao frio. 

A habilidade das plantas de milho em ajustarem seu sistema antioxidante para 

diminuir a concentração de EROs é vital para a tolerância a condição de estresse por frio, 

por isso devem ser avaliadas. Genótipos sensíveis ao frio produzem mais ERO, possuem 

menor maquinaria enzimática e não-enzimática antioxidante (FAROOQ et al., 2009). 

A morfologia pode ser importante na busca de genótipos de milho tolerantes, 

principalmente em estágios vegetativos. Milhos tolerantes ao frio exploram mais o solo 

devido à maior presença de raízes finas laterais. Outro mecanismo morfológico de defesa 

contra o frio, porém da parte aérea, é um aumento da espessura da cutícula e do mesofilo 

nas folhas (FAROOQ et al., 2009; HUND et al., 2007; VERHEUL et al., 1996). 

Da mesma forma que na seca, os parâmetros de relação hídrica como teor relativo 

de água, potencial hídrico foliar e condutividade hidráulica são importantes de serem 

avaliados já que estresse por frio ocasiona um estresse de seca. E ainda estruturas 

anatômicas que impedem o efluxo de água (endoderme e exoderme) também podem ser 

avaliadas (STEUDLE, 2000).  A baixa quantidade de proteínas conhecidas como 

aquaporinas afeta negativamente a condutância hidráulica em milho sob frio e maior 

quantidade dessas proteínas nas raízes vem sendo observada em plantas de milho tolerantes 

(AROCA et al., 2012). 



 
 

[13] 
 

Para a busca de genótipos de milho tolerantes ao frio, a fotossíntese deve ser 

avaliada, porém tanto os fatores estomáticos quanto os não estomáticos (atividades 

enzimáticas) devem ser observados. Parâmetros de fluorescência e de trocas gasosas 

podem discriminar genótipos sob frio, pois os tolerantes possuem maior eficiência 

fotossintética; menor dissipação de energia na forma de fluorescência e maior atividade 

enzimática das enzimas da fotossíntese (LEIPNER, 2009). 

Análise ultraestrutural celular pode indicar aspectos sobre o efeito do frio e a  

tolerância. Podem ser analisados os plasmodesmos; morfologia das células e organelas; 

amido nos cloroplastos, deformação nos tilacóides e nas cristas mitocondriais 

(LUKATKIN et al., 2012; BILSKA; SOWINSKI, 2010). 

Os teores de açucares orgânicos compatíveis que são osmoreguladores (estresse por 

frio) e crioprotetores (estresse por congelamento) (prolina, glicina-betaína, trealose, frutose 

dentre outros) são maiores em genótipos de milho tolerantes. Estes compostos são de baixo 

peso molecular, altamente solúveis e geralmente não são tóxicos em altas concentrações no 

citossol. Além de fornecer ajustamento osmótico, estabilização de membranas e proteínas, 

esses compostos também podem evitar a formação de cristais de gelo e combaterem as 

espécies reativas de oxigênio (EROs). Outros compostos como o etanol pode contribuir 

com a tolerância ao estresse por frio pelo aumento da fluidez das membranas. Esta 

produção de etanol está intimamente ligada à atividade da enzima Álcool Desidrogenase 

(ADH) (PETERS; FRENKEL, 2004). 

Genótipos tolerantes ao frio e ao congelamento acumulam mais e de forma mais 

rápida o hormônio ácido abscísico (ABA). Isto porque o ABA esta envolvido na 

estabilização das membranas, proteção e sinalização contra o estresse oxidativo, aumento 

da condutividade hidráulica e controle estomático (FAROOQ et al., 2009). 

 

5. Outras técnicas para o aumento da tolerância à seca e ao frio em milho  

Além do melhoramento tradicional com a seleção de genótipos pela avaliação de 

características de produção e características fisiológicas; e somado a ferramentas genéticas 

como marcadores moleculares e a transgenia, vários caminhos podem ser tomados para a 

busca de genótipos tolerantes. Na literatura têm sido evidenciadas técnicas que podem 

aumentar a produção de milho sob estresse de seca e frio como condicionamento pré-
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germinativo de sementes (priming) e condicionamento de plântulas por (pré) tratamento 

térmico (períodos de frio), tratamento hídrico (períodos de seca) e tratamento químico 

(aplicação de reguladores de crescimento, pró-oxidantes, sais, açucares dentre outros) 

(SOUZA et al., 2013b; ANJUM et al., 2011abc; DARKÓ  et al., 2011; LI et al., 2010; 

DOLATABADIAM et al., 2009; FAROOQ et al., 2009; AROCA et al., 2003). 
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