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Definição de Aminoácidos 
 Existe atualmente para agricultura grande oferta de produtos compostos de aminoácidos, esta 
grande oferta gera uma série de dúvidas e questionamentos pelos produtores, pois afinal o quê seriam 
os aminoácidos?  

 Os aminoácidos são compostos sintetizados pelas plantas a partir do nitrato (NO3-), composto 
bombeado do solo através raízes das plantas, alcançando as folhas, onde são transformados em 
aminoácidos, estes aminoácidos combinados formam as proteínas, e também precursores dos 
compostos hormonais.  

 Os aminoácidos têm papel fundamental nas relações hídricas da planta, onde a primeira 
evidência científica foi observada em plantas de cevada no ano de 1972, no trabalho do pesquisador 
Singh, onde cultivares com maior resistência à seca acumulavam uma quantidade superior do 
aminoácido prolina, enquanto cultivares mais susceptíveis a seca exibiam teores inferiores deste 
aminoácido.  
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 A partir deste trabalho a pesquisa com aminoácidos e seus efeitos nas plantas avançaram 
muito, e posteriormente foram descobertas evidências relacionando a mitigação dos estresses 
ambientais com os aminoácidos específicos arginina, ácido glutâmico, ácido aspártico e serina. 

Relações Hídricas - Aminoácidos 
A água tem papel fundamental na planta para o transporte dos nutrientes absorvidos no solo até seu 
local de uso nas folhas, que é absorvida através dos pelos absorventes nas raízes pelo mecanismo de 
fluxo de massa, principal mecanismo de absorção de nutrientes pelas plantas. 

Figura 1 - Absorção de nutrientes pelos processos de interceptação radicular, fluxo de massa e difusão (Malavolta, 1980) 

 

 Após absorvidos, a água e os nutrientes, são transportados através dos vasos do xilema até as 
folhas, em um movimento contra a gravidade, somente possível em função da evapotranspiração nas 
folhas, onde as moléculas de água são perdidas para o ambiente, que ocorre quando os estômatos das 
folhas estão abertos. Estômatos são câmaras formadas a partir de duas células vegetais, que permitem 
as trocas gasosas e transpiração.  

 As moléculas de água  que formam este fluxo contínuo, estão unidas através das pontes de 
hidrogênio, e essa união entre as moléculas de água denomina-se de força de coesão, fazendo com 
que a água é perdida para o ambiente pela folha através da transpiração, gere uma tensão entre as 
moléculas, favorecendo o caminhamento da água desde o solo, penetrando nas raízes e das raízes se 
desloca para a parte aérea, pois ocorre sempre redução do potencial hídrico (osmótico) iniciado pela 
perda de água nas folhas, através da transpiração.  
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 O potássio atua como regulador fundamental para abertura e fechamento da câmara 
estomatal, porém este mecanismo também é regulado pelo ácido abscísico (ABA), que em condições 
ambientais não ideais para a planta como: baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, são 
disparados processos fisiológicos na planta e o ácido abscísico (ABA) é acumulado nas células, 
provocando o fechamento dos estômatos. O ABA, além de provocar o fechamento das câmaras 
estomatais nas folhas, leva ao abortamento de flores e frutos e abscisão de folhas.  

Figura 2 - Células estomatais, esquerda com alta concentração de ABA com estômatos fechados e células da direita sem 
ABA com estômatos abertos 

 

 Em momentos de estresse osmótico associado ao aumento dos níveis de ácido abscísico 
(ABA), são gerados os radicais livres, processo conhecido como “stress oxidativo”. Os radicais livres 
são moléculas deletérias que destroem as membranas celulares e quebram as cadeias de proteínas. 
Durante a ocorrência do stress osmótico, ocorrem três principais processos de fechamento estomático 
nas células guardas: saída de potássio, e aumento na concentração de ácido abscísico (ABA) e 
radicais livres.  

Estratégia para Alívio do Estresse Osmótico 
 A planta em situações de estresses osmótico fecha seus estômatos nas folhas, interrompendo 
os fluxos de absorção e transpiração de água, assim como a entrada de gás carbônico é interrompida, 
matérias primas essenciais para a fotossíntese. 

 Os radicais livres gerados durante o processo de estresse osmótico, quebram as proteínas em 
aminoácidos livres, aumentando o potencial osmótico, ou seja, fazendo que a planta seja mais 
concentrada que o meio, criando um potencial osmótico negativo na planta, favorecendo a absorção 
de água e nutrientes do meio. Outra estratégia fisiológica da planta para mitigar o estresse osmótico, 
é o processo de conversão do aminoácido glutamina em prolina, aminoácido que alivia os efeitos 
nocivos do ácido abscísico.  
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 Embora eficientes, os processos para mitigação do estresse osmótico implicam em alto custo 
energético para a planta, onde radicais livres ajudam no equilíbrio osmótico, porém destroem 
proteínas e membranas celulares. O ácido abscísico (ABA) fecha os estômatos, interrompendo as 
trocas gasosas da fotossíntese, e também diminui a fixação de flores e promove a abscisão, ou queda, 
das folhas.  

 É importante ressaltar que existe alterativas de mitigação destes estresses, através da 
aplicação de produtos de qualidade, como produto Triamin Rac, produzido pela Arvensis em 
Zaragoza na Espanha e distribuído mundialmente para mais de 40 países, seguindo rígidos padrões 
de qualidade e produção estabelecidos pela União Europeia, possui alta concentração de aminoácidos 
livres, que são totalmente absorvidos pelas plantas, evitando os prejuízos dos estresses oxidativos da 
produção de radicais livres,  protegendo as células da planta.  

 Triamin Rac também possui altas concentrações de glicina-betaína, potente 
osmorregulador, que se acumula nas folhas e diminui seu potencial osmótico, aumentando o fluxo 
de absorção de água e nutrientes.  

 

 


