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Sinopse: 

 

Foram estudados aspectos fisiológicos como concentração de clorofila e fluorescência da 

clorofila a além de aspectos morfológicos de incremento em altura e diâmetro do colo 

caulinar, número de folhas e biomassa de Hevea spruceana, espécie que habita ecossistemas 

de várzea. Todos esses parâmetros foram medidos em plântulas submetidas a quatro cenários 

climáticos em microcosmos, ambientes controlados que simulam as condições climáticas 

previstas pelo 4º Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) 

para 2100.  
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RESUMO 

 

O CO2 e a temperatura são fatores abióticos que afetam o clima terrestre, o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas. O Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) prevê até 2100 aumentos na temperatura de 1,7 ºC a 4,8 ºC e na 

concentração de CO2 de 490 a 1370 ppm. Hevea spruceana é uma espécie abundante nas 

férteis várzeas amazônicas, onde ocorrem cerca de 1000 espécies arbóreas capazes de 

sobreviver até 230 dias, parcial ou totalmente submersas. Os cenários de mudanças climáticas 

prognosticados prevêem que as plantas desses ambientes serão submetidas à interação do 

aumento do CO2, temperatura e alagamento, embora estudos testando essa premissa sejam 

escassos. Este trabalho objetivou avaliar em microcosmos o efeito da inundação e de 

diferentes cenários climáticos de aumento de temperatura (T) e CO2 na morfologia e fisiologia 

de plântulas de H. spruceana. Plântulas foram coletadas na Costa do Catalão, Amazônia 

Central, e submetidas durante 115 dias em condições não inundada e inundada, a quatro 

cenários climáticos baseados nos cenários do IPCC 2007: Controle T e CO2 (condições 

atuais); Brando T +1,5 °C/CO2 +200 ppm; Intermediário T +2,5 °C/CO2 +400 ppm e Extremo 

T +4,5 °C/CO2 +850 ppm. Mediu-se a concentração de clorofilas, fluorescência da clorofila a, 

altura, diâmetro do colo, número de folhas e biomassa das plântulas. A fisiologia e a 

morfologia de H. spruceana tanto não inundada como inundada foram influenciadas pelos 

cenários climáticos. O cenário Extremo limitou o crescimento e a fisiologia das plantas não 

inundadas, mas favoreceu esses parâmetros nas plântulas inundadas.   

 

 

Palavras-chave: microcosmos, mudanças climáticas, CO2, temperatura, alagamento. 
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Ecophysiological responses and growth of seedlings of Hevea spruceana (Benth.) Müll. 

Arg.  várzea ecosystems in four climate scenarios 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CO2 and temperature are abiotic factors affecting the Earth's climate, growth and 

development of plants. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts up 

to 2100 increases in temperature of 1.7 °C to 4.8 °C and the CO2 concentration from 490 to 

1370 ppm. Hevea spruceana is a species abundant in the fertile Amazonian floodplains, where 

approximately of 1000 tree species able to survive up to 230 days partially or completely 

submerged can be found. The anticipated climate change scenarios predict that plants of these 

environments will be subjected to the interaction of increased CO2, temperature and flooding, 

although studies testing this assumption are scarce. This work aimed to evaluate in 

microcosms the effect of flood and different climatic scenarios of increased temperature (T) 

and CO2 on the morphology and physiology of seedlings of H. spruceana. Seedlings were 

collected in the Costa do Catalão, Central Amazonia, and subjected for 115 days in flooded 

not flooded conditions, to the four climatic scenarios based on IPCC 2007: : T and CO2 

Control (present conditions); Mild T +1.5 °C/+200 CO2 ppm; Intermediary T +2.5 °C/+400 

CO2 ppm and Extreme T +4.5 °C/+850 CO2 ppm. In all seedlings were measured: 

concentrations of chlorophylls, fluorescence of a chlorophyll, height, stem base diameter, 

number of leaves and biomass. The physiology and morphology of H. spruceana both not 

flooded and flooded were influenced by climatic scenarios. The Extreme scenario has limited 

the growth and physiology of plants not flooded, but favored these parameters in flooded 

seedlings. 

 

 

 

Key words: microcosms, climate change, CO2, temperature, flooding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Localização da área de coleta das plântulas de Hevea spruceana utilizadas no 

estudo - Costa do Catalão (várzea) na Amazônia Central. Fonte: INPE. Imagem Landsat TM 

(05.12.1999)  ........................................................................................................................... 12 

 

Figura 2. Média dos teores de clorofila a, b e total em folhas de Hevea spruceana ao longo 

do tempo experimental nos quatro cenários climáticos Controle;  Brando;  

Intermediário e Extremo (para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). À esquerda 

plântulas não inundadas e à direita plântulas inundadas. A) e B) clorofila a; C) e D) clorofila 

b; E) e F) clorofila total ........................................................................................................... 19 

 

Figura 3. Média de Fv/Fm dos indivíduos de Hevea spruceana em solo não inundado (A) e 

inundado (B) nos cenários climáticos:  Controle;  Brando;  Intermediário e  

Extremo (para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). Linha pontilhada indica o limite de danos 

ao fotossistema II .................................................................................................................................. 20 

 

Figura 4. Incremento do comprimento do caule de plântulas de Hevea spruceana em solo 

inundado e não inundado nos cenários climáticos testados (para detalhes sobre os 

microcosmos ver Tabela 1)  ..................................................................................................... 21 

 

Figura 5. Incremento do diâmetro do colo caulinar de plântulas de Hevea spruceana em solo 

inundado e não inundado nos cenários climáticos testados (para detalhes sobre os 

microcosmos ver Tabelas 1 e 2) .............................................................................................. 22 

 

Figura 6. Média do número de folhas das plântulas de Hevea spruceana de várzea ao longo do tempo 

nos diferentes cenários climáticos:  Controle;  Brando;  Intermediário e  

Extremo (para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). A) Plântulas não inundadas B) Plântulas 

inundadas............................................................................................................................................... 23 

 

Figura 7. Biomassa total (parte aérea + raiz) de Hevea spruceana nos cenários climáticos 

testados (para detalhes sobre os microcosmos ver Tabelas 1 e 2). A) Plântulas não inundadas; 

B) Plântulas inundadas  ........................................................................................................... 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................. ix 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................. 1 

OBJETIVOS ............................................................................................................................ 5 

Geral ............................................................................................................................... 5 

Específicos ..................................................................................................................... 5 

 

Capítulo único (manuscrito formatado de acordo com as normas da Acta Amazonica)  ......................... 6 

Resumo ........................................................................................................................... 8 

Abstract .......................................................................................................................... 9 

Introdução ...................................................................................................................... 10 

Material e Métodos ........................................................................................................ 11 

Área de obtenção das plântulas............................................................................. 11 

Descrição da espécie em estudo ........................................................................... 12 

Procedimentos de coleta das plântulas e delineamento experimental .................. 12 

Parâmetros medidos .............................................................................................. 14 

Análise estatística ................................................................................................. 16 

Resultados ...................................................................................................................... 16 

Discussão ....................................................................................................................... 24 

Agradecimentos.............................................................................................................. 31 

Bibliografia citada .......................................................................................................... 31 

 

CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 36 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 37 

APÊNDICE A .......................................................................................................................... 42 

APÊNDICE B .......................................................................................................................... 44 

 

 



1 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Os grandes rios amazônicos obedecem ao pulso de inundação, cujo atributo principal é 

a periodicidade anual, a ocorrência monomodal, e a grande amplitude, apresentando um 

período de águas altas (fase aquática), e um período de águas baixas (fase terrestre) (Junk et 

al., 1989). A alta precipitação na bacia amazônica se apresenta de forma desigual em sua 

distribuição entre as estações de seca e de chuva, sendo responsável pelas grandes oscilações 

na descarga dos rios, que resulta no alagamento sazonal das áreas marginais a eles associadas 

(Junk et al., 2011).  

Um dos ecossistemas sazonalmente inundado por rios de água branca ou barrenta 

constitui as várzeas, formadas por sedimentos cretáceos (terciários) oriundos das regiões 

Andinas e pré-andinas. A origem das várzeas é relativamente recente e, portanto, estão 

sujeitas a intensos processos erosivos que produzem grande quantidade de sedimentos ricos 

em sais minerais e pH próximo à neutralidade, em torno de 6,5 a 7 (Junk, 1983; Junk et al., 

2011). Essas características são refletidas na composição florística das florestas de várzea, que 

são consideradas as mais ricas em espécies dentre as florestas das zonas úmidas mundiais 

(Wittmann et al., 2006). Além disso, nas florestas de várzea muitas espécies são endêmicas, 

adaptadas a altos níveis de inundação, sendo algumas delas capazes de permanecer inundadas 

por até 230 dias por ano (Junk et al., 2011). 

As árvores das áreas alagáveis amazônicas desenvolveram características que as 

tornaram capazes de sobreviver em condições de inundação e de seca (Parolin et al., 2010).  O 

período de águas altas se torna crítico para as plantas, pois elas necessitam suportar precárias 

condições de oxigênio no solo (Schlüter et al., 1993; Kozlowski, 1984; Piedade et al., 2010), 

sendo relatadas a redução da capacidade fotossintética e do crescimento, e a perda de folhas 

em algumas espécies (Parolin, 2001). Tão logo o período de águas baixas chega, as plantas 

conseguem restabelecer suas atividades metabólicas e de crescimento (Parolin, 2001). Tanto 

para sobreviver em condições de inundação, quanto de submersão e de seca, é necessário que 

as espécies arbóreas desenvolvam uma série de adaptações específicas de cunho morfológico, 

anatômico e fisiológico (Piedade et al., 2000; 2010; Ferreira et al., 2005). Contudo, nas duas 

últimas décadas, um aumento nos episódios de cheias e de secas extremas vem sendo 

observado nas áreas alagáveis amazônicas (Piedade et al., 2013), o que tem sido relacionado 

às mudanças climáticas. A discussão sobre as mudanças climáticas decorrentes da ação do 
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homem no equilíbrio da natureza tem se intensificado e gerado grandes preocupações 

(Buckeridge et al., 2008).  

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (da sigla em inglês IPCC) 

mostra que as mudanças climáticas são evidentes, sendo observadas alterações no 

aquecimento da atmosfera e dos oceanos; as geleiras estão diminuindo, o nível do mar e as 

concentrações de gases causadores do efeito estufa estão aumentando (IPCC, 2013). 

Atualmente, as médias da concentração de CO2 atmosférico encontram-se em 400 ppm, valor 

que vem se elevando intensamente nos últimos anos, conforme as medições realizadas pelo 

“Scripps CO2 Program at the Mauna Loa Observatory” no Havaí (http://www.CO2now.org, 

2015). A concentração global de CO2 atmosférico elevou-se, sobretudo, após a revolução 

industrial, aumentando de 280 ppm para 379 ppm em 2005, excedendo as taxas dos últimos 

800 mil anos (Lüthi et al., 2008; Ciais et al., 2013). As previsões sugerem que até 2100 as 

concentrações de CO2 atmosférico possam variar de 490 ppm, no cenário mais otimista, a 

1370 ppm no mais pessimista, assim como também as temperaturas podem variar de +1,7 ºC a 

+4,8 ºC (IPCC, 2013).  

O dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o ozônio (O3), o óxido de dinitrogênio 

(N2O) e os vapores de água constituem os gases-traço da atmosfera. Esses gases, 

diferentemente do nitrogênio (N2) e do oxigênio (O2) presentes em grandes quantidades na 

atmosfera, interagem com o clima da Terra, pois absorvem cerca de 90% da radiação e 

emitem a radiação infravermelha, causando, por conseguinte, o efeito estufa natural (Larcher, 

2000). Entretanto, a atividade antropogênica adiciona gases causadores do efeito estufa na 

atmosfera, principalmente o CO2, como resultado do uso de combustíveis fósseis e das 

mudanças no uso do solo (IPCC, 2013).  

As plantas se constituem em grandes agentes atenuadores do efeito estufa, pois a 

principal fonte de carbono para as plantas é o CO2 consumido através da fotossíntese 

(Buckeridge e Aidar, 2002). Nos organismos vegetais, os efeitos do enriquecimento do CO2 

na fotossíntese devem ser considerados em seus aspectos diretos e indiretos. Os efeitos diretos 

compreendem: 1) modulação direta da atividade da Ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase / 

oxigenase (Rubisco); 2) percepção das células-guarda aos níveis de CO2 e 3) modulação da 

respiração mitocondrial. Esses três efeitos alteram os níveis de água e de carboidratos nas 

plantas, gerando os efeitos indiretos que compreendem as respostas no crescimento, alocação 

de biomassa, aumento de defesas químicas e maior fixação de nitrogênio (Sage, 2002). 

A temperatura é um dos principais controladores da distribuição e da produtividade 

das plantas com grandes efeitos na atividade fisiológica (Sage e Kubien, 2007). A fotossíntese 
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é fortemente afetada pela temperatura. Na maioria das plantas, as mudanças na taxa 

fotossintética em resposta à temperatura são reversíveis entre 10 a 35 ºC, mas a exposição 

abaixo ou acima dessa faixa de temperatura pode causar injúrias irreversíveis ao aparelho 

fotossintético. A dependência da fotossíntese à temperatura torna-se pronunciada em casos em 

que a luz ou o nível intercelular de CO2 é aumentado (Berry e Björkman, 1980). 

Muitos trabalhos consideram somente os efeitos isolados da concentração de CO2 ou 

da temperatura. Em uma revisão de trabalhos sobre a interação entre o CO2 e a temperatura 

nas plantas Morison e Lawlor (1999) salientam que, quando em conjunto, a elevação do CO2 

e da temperatura geram um bom desempenho fotossintético no crescimento, na biomassa 

total, na relação raiz/parte aérea e na proporção carbono/nitrogênio nos tecidos. Entretanto, 

essas respostas são muito variáveis entre as espécies. Além disso, juntamente com a elevação 

na concentração de CO2 e o aquecimento global, possivelmente várias outras mudanças 

ambientais ocorrerão afetando a vegetação (Ramaswamy et al., 2001). Este é o caso, por 

exemplo, da interação dessas variáveis com a inundação, que ocorre sazonalmente nas 

florestas alagáveis amazônicas (Junk, 1989).  

As respostas das plantas de áreas alagáveis amazônicas à elevação de CO2 podem ser 

influenciadas pelas mudanças no padrão de alagamento e saturação do solo, que também são 

esperadas como resultado das mudanças climáticas (Piedade et al., 2013). Entretanto, o 

conhecimento das respostas fisiológicas de espécies arbóreas em regiões tropicais sob 

inundação e em combinação com os cenários de mudanças climáticas globais ainda é 

insuficiente. Os efeitos do alagamento e elevadas concentrações de CO2 em plantas de áreas 

alagáveis amazônicas foi estudado por Arenque et al. (2014) e mesmo para regiões fora da 

Amazônia, poucos experimentos avaliaram a ação combinada de altas concentrações de CO2 e 

alagamento de plantas (Grandis et al., 2010; Megonigal et al., 2005).  

Uma das formas de estudar os efeitos combinados de variáveis como o CO2, a 

temperatura e o alagamento sobre as plantas é utilizar microcosmos, ambientes experimentais 

onde esses parâmetros podem ser controlados e suas respostas sobre a vegetação medidas. 

Para o sucesso desses experimentos, idealmente devem ser usadas populações de plantas 

adaptadas aos ambientes a serem simulados, para as quais já se disponha de estudos 

anteriores, que possam permitir comparações com os cenários a serem simulados.  

Neste estudo a espécie selecionada foi a Hevea spruceana (Benth.) Müll. Arg. 

(Euphorbiaceae), abundante em florestas alagáveis de várzea, e popularmente conhecida 

como seringa barriguda (Wittmann et al., 2010). Populações de Hevea spruceana de várzea 

foram previamente estudadas na Amazônia Central em condições de campo, tendo sido 
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avaliados aspectos da fenologia e fotossíntese. Adicionalmente, a germinação e a quantidade 

de reservas orgânicas nas sementes da espécie foram monitoradas em laboratório (Liberato, 

2010).  

Diante da disponibilidade de informações sobre as respostas de H. spruceana em 

campo nas concentrações atuais de CO2 e temperatura, o presente trabalho teve por finalidade 

avaliar a resposta ecofisiológica de plântulas de H. spruceana oriundas de populações de 

várzea, em microcosmos combinando situações de inundação e diferentes cenários climáticos 

de elevação da temperatura e concentrações de CO2. 
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OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Avaliar a influência da inundação e do efeito combinado do aumento da temperatura e 

do CO2 de diferentes cenários climáticos na resposta ecofisiológica de plântulas de Hevea 

spruceana (Benth.) Müll. Arg. de ambientes de várzea da Amazônia Central. 

 

 

Específicos 

 

I. Avaliar os aspectos fisiológicos de concentração de clorofilas e a fluorescência da 

clorofila a em folhas de plântulas de H. spruceana em diferentes condições de 

disponibilidade hídrica e sob diferentes cenários climáticos em microcosmos; 

 

II. Avaliar os aspectos morfológicos de incremento no comprimento do caule e diâmetro 

do colo caulinar, número de folhas e a produção de biomassa de plântulas de H. 

spruceana em diferentes condições de disponibilidade hídrica e sob diferentes 

cenários climáticos em microcosmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo único 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Cavalcante, H. L.; Liberato, M. A. R.; 

Piedade, M. T. F. Respostas 

ecofisiológicas e de crescimento de 

plântulas de Hevea spruceana (Benth.) 

Müll. Arg. de ecossistemas de várzea em 

quatro cenários climáticos. Manuscrito 

formatado para Acta Amazonica 

 



7 

 

Respostas ecofisiológicas e de crescimento de plântulas de Hevea spruceana (Benth.) 

Müll. Arg. de ecossistemas de várzea em quatro cenários climáticos 

 

Ecophysiological responses and growth of seedlings of Hevea spruceana (Benth.) Müll. 

Arg. várzea ecosystems in four climate scenarios 

 

Heloide de Lima CAVALCANTE1*, Maria Astrid Rocha LIBERATO2 & Maria Teresa 

Fernandez PIEDADE3 

 

1 Pós-graduação em Botânica. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/ Grupo MAUA 

“Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas Amazônicas”. Av. André 

Araújo 2.936, Aleixo CEP: 69060-001, Manaus, Amazonas, Brasil.  

heloide.bio@gmail.com 

 

2 Universidade do Estado do Amazonas, Escola Normal Superior, Av. Djalma Batista 2470, 

Chapada, CEP: 69050-010, Manaus, AM, Brasil. 

mliberato@uea.edu.br 

  

3 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CDAM/ Grupo MAUA “Ecologia, 

Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas Amazônicas”. Av. André Araújo 2.936, 

Aleixo CEP: 69060-001, Manaus, Amazonas, Brasil.  

maitepp@inpa.gov.br 

 

*Corresponding author: heloide.bio@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Respostas ecofisiológicas e de crescimento de plântulas de Hevea spruceana (Benth.) 

Müll. Arg. de ecossistemas de várzea em quatro cenários climáticos 

 

 

RESUMO 

 

O CO2 e a temperatura são fatores abióticos que afetam o clima terrestre, o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas. O Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) prevê até 2100 aumentos na temperatura de 1,7 ºC a 4,8 ºC e na 

concentração de CO2 de 490 a 1370 ppm. Hevea spruceana é uma espécie abundante nas 

férteis várzeas amazônicas, onde ocorrem cerca de 1000 espécies arbóreas capazes de 

sobreviver até 230 dias, parcial ou totalmente submersas. Os cenários de mudanças climáticas 

prognosticados prevêem que as plantas desses ambientes serão submetidas à interação do 

aumento do CO2, temperatura e alagamento, embora estudos testando essa premissa sejam 

escassos. Este trabalho objetivou avaliar em microcosmos o efeito da inundação e de 

diferentes cenários climáticos de aumento de temperatura (T) e CO2 na morfologia e fisiologia 

de plântulas de H. spruceana. Plântulas foram coletadas na Costa do Catalão, Amazônia 

Central, e submetidas durante 115 dias em condições não inundada e inundada, a quatro 

cenários climáticos baseados nos cenários do IPCC 2007: Controle T e CO2 (condições 

atuais); Brando T +1,5 °C/CO2 +200 ppm; Intermediário T +2,5 °C/CO2 +400 ppm e Extremo 

T +4,5 °C/CO2 +850 ppm. Mediu-se a concentração de clorofilas, fluorescência da clorofila a, 

altura, diâmetro do colo, número de folhas e biomassa das plântulas. A fisiologia e a 

morfologia de H. spruceana tanto não inundada como inundada foram influenciadas pelos 

cenários climáticos. O cenário Extremo limitou o crescimento e a fisiologia das plantas não 

inundadas, mas favoreceu esses parâmetros nas plântulas inundadas.   

 

Palavras-chave: microcosmos, mudanças climáticas, CO2, temperatura, alagamento. 
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Ecophysiological responses and growth of seedlings of Hevea spruceana (Benth.) Müll. 

Arg. várzea ecosystems in four climate scenarios 

 

 

ABSTRACT 

 

CO2 and temperature are abiotic factors affecting the Earth's climate, growth and 

development of plants. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts up 

to 2100 increases in temperature of 1.7 °C to 4.8 °C and the CO2 concentration from 490 to 

1370 ppm. Hevea spruceana is a species abundant in the fertile Amazonian floodplains, where 

approximately of 1000 tree species able to survive up to 230 days partially or completely 

submerged can be found. The anticipated climate change scenarios predict that plants of these 

environments will be subjected to the interaction of increased CO2, temperature and flooding, 

although studies testing this assumption are scarce. This work aimed to evaluate in 

microcosms the effect of flood and different climatic scenarios of increased temperature (T) 

and CO2 on the morphology and physiology of seedlings of H. spruceana. Seedlings were 

collected in the Costa do Catalão, Central Amazonia, and subjected for 115 days in flooded 

not flooded conditions, to the four climatic scenarios based on IPCC 2007: : T and CO2 

Control (present conditions); Mild T +1.5 °C/+200 CO2 ppm; Intermediary T +2.5 °C/+400 

CO2 ppm and Extreme T +4.5 °C/+850 CO2 ppm. In all seedlings were measured: 

concentrations of chlorophylls, fluorescence of a chlorophyll, height, stem base diameter, 

number of leaves and biomass. The physiology and morphology of H. spruceana both not 

flooded and flooded were influenced by climatic scenarios. The Extreme scenario has limited 

the growth and physiology of plants not flooded, but favored these parameters in flooded 

seedlings. 

 

Key words: microcosms, climate change, CO2, temperature, flooding. 
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INTRODUÇÃO 

  

A alta precipitação na Amazônia provoca grandes oscilações anuais na descarga das 

águas dos rios, resultando em áreas inundadas sazonalmente (Junk et al., 2011). As áreas 

inundadas por rios de água branca de alta fertilidade constituem as várzeas, que cobrem 

aproximadamente 400.000 km2 da região (Melack e Hess, 2010). Cerca de 70% dessas áreas 

são cobertas por florestas, com mais de 1000 espécies arbóreas (Wittmann et al., 2006), que 

sobrevivem à inundação parcial ou total por períodos de até 230 dias (Junk et al, 1989). A 

inundação reduz o oxigênio no solo e limita o crescimento das plantas (Schlüter et al., 1993; 

Kozlowski, 1984), levando a uma zonação de espécies arbóreas (Wittmann et al, 2010), 

conforme sua tolerância diferencial ao estresse da inundação (Piedade et al. 2010)  

Nas duas últimas décadas, os episódios de cheias e secas extremas vêm aumentando nas 

áreas alagáveis amazônicas (Piedade et al., 2013), possivelmente devido às mudanças 

climáticas. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (da sigla em inglês IPCC) 

mostra um aumento nas temperaturas da atmosfera devido às emissões de gases de efeito 

estufa. As médias da concentração de CO2 atmosférico atuais encontram-se em 400 ppm 

(http://www.CO2now.org, 2015), sendo prognosticados até 2010 valores de 490 ppm no 

cenário mais otimista a 1370 ppm no pior cenário. Para a Amazônia, os aumentos previstos 

para 2010 nas temperaturas são entre 2,0 ºC e 7,0 ºC (IPCC, 2013). 

O CO2 e a temperatura afetam o sistema climático terrestre e a fisiologia das plantas, 

gerando respostas em seu crescimento e desenvolvimento (Morison e Lawlor 1999). Na 

natureza, porém, situações mais complexas se apresentam, pois a elevação do CO2 será 

acompanhada pelo aquecimento global e várias mudanças ambientais (Ramaswamy et al., 

2001), como por exemplo, interações entre a elevação do CO2 e da temperatura com o 

alagamento (Megonigal et al., 2005). Diante da estreita relação da vegetação arbórea das 
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áreas alagáveis com níveis específicos de inundação e de altura do relevo, qual será o futuro 

dessa vegetação frente aos cenários de mudanças climáticas prognosticados para a Amazônia? 

Uma das formas de responder a essa pergunta é utilizar microcosmos, onde variáveis 

como o CO2, a temperatura e o alagamento podem ser controlados. Desta forma, foi escolhida 

para este estudo a espécie Hevea spruceana (Benth.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae), abundante 

em florestas de várzea da Amazônia, e anteriormente estudada em condições de campo e 

laboratório (Liberato, 2010), para avaliar a influência da inundação e do efeito combinado do 

aumento da temperatura e do CO2 de diferentes cenários climáticos na resposta ecofisiológica 

de plântulas para responder às seguintes perguntas: 1) A elevação da temperatura e das 

concentrações de CO2 de diferentes cenários climáticos altera a fisiologia e a morfologia de 

plântulas não inundadas de H. spruceana? 2) A inundação modifica as respostas fisiológicas e 

morfológicas de H. spruceana frente aos mesmos cenários climáticos?  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de obtenção das plântulas 

 

O material vegetal foi coletado na Costa do Catalão (S 03º11’ 00.4” W 059º 56’ 03.7”), 

situado na margem esquerda do rio Solimões, cerca de 11 km a sudeste do porto fluvial de 

Manaus (Figura 1). Embora essa região do Catalão tenha influência tanto das águas do rio 

Negro (igapós, pobres e ácidos; Sioli, 1985), quanto do rio Solimões (várzeas, férteis e ricas 

em sedimentos, Sioli, 1985) as características físicas e químicas predominantes na maior parte 

do ciclo hidrológico permitem classificá-la como sendo da várzea (Brito et al., 2014). 



12 

 

 

Figura 1. Localização da área de coleta das plântulas de Hevea spruceana utilizadas no estudo - 

Costa do Catalão (várzea) na Amazônia Central. Fonte: INPE. Imagem Landsat TM 

(05.12.1999). 

 

 

Descrição da espécie em estudo 

 

Hevea spruceana (Benth.) Müll. Arg. é uma espécie arbórea pertencente à família 

Euphorbiaceae, conhecida popularmente como seringa barriguda. Possui distribuição pela 

América Central, Amazônia Central, Ocidental e Equatorial. É uma espécie arbórea que 

coloniza tanto ambientes de várzea quanto de igapó de água preta. Além de ser importante 

ecologicamente nestes ambientes, produz látex em abundância que, misturado ao látex de 

Hevea brasiliensis, é usado na fabricação de borracha. As sementes são utilizadas na produção 

de artesanatos e segundo Goulding (1997) são consumidas por peixes de valor comercial. A 

madeira, por sua vez, é utilizada na confecção de laminados (Wittmann et al., 2010; Brito et 

al., 2008).  

 

Procedimentos de coleta das plântulas e delineamento experimental 

 

Plântulas de H. spruceana, com altura entre 20 e 30 cm foram coletadas em abril de 

2013, e transplantadas ainda no campo para vasos plásticos de 2,5 L (13 cm de diâmetro 
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basal, 16 cm em toda a abertura, e 15 cm de altura). Cada vaso recebeu um único indivíduo 

com solo retirado do próprio local de coleta; cada vaso foi considerado uma unidade amostral. 

As plântulas foram transportadas para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

onde permaneceram em aclimatação em casa de vegetação durante dois meses, sendo 

posteriormente submetidas aos experimentos descritos a seguir. 

Experimento de disponibilidade hídrica do solo: 1) Solo não inundado – as plântulas 

receberam regas a cada dois dias; 2) Solo inundado - as plântulas foram mantidas sob 

inundação durante todo o período de experimentação. Para isso, cada vaso contendo um 

indivíduo foi colocado em um balde de polietileno (12 L), onde foi acrescentada água 

proveniente de poço artesiano do INPA, até 5 cm acima do solo. Uma trena foi utilizada para 

assegurar que o nível da água sempre permanecesse a essa altura. Quinzenalmente a água era 

trocada para manter condições adequadas de oxigênio e diminuir o efeito do potencial 

acúmulo de toxinas resultantes da respiração anaeróbica (Ferreira et al., 2007).  

Experimentos em microcosmos: Os microcosmos foram montados no Laboratório de 

Genética e Evolução Molecular (LEEM), INPA/Manaus – AM. Esses microcosmos consistem 

de quatro câmaras com concentração de CO2, temperatura e umidade controladas em tempo 

real. Cada sala mede 4,0 x 3,0 m e possui um fotoperíodo diário de 12 h (12 h com luz e 12 h 

sem luz) com intensidade do fluxo de fótons de 7,5 a 8,9 µmol m-2 s-1. O monitoramento das 

condições climáticas no interior dos microcosmos é realizado diariamente a cada dois 

minutos. As câmaras foram projetadas de acordo com os cenários climáticos previstos para 

2100 pelo IPCC (2007): Brando (cenário B1), Intermediário (cenário B2) e Extremo (cenário 

A2). Além destas, há uma câmara Controle que monitora em tempo real as condições atuais 

de temperatura, concentração de CO2 e umidade no ambiente florestal circundante. Uma vez 

que a temperatura ambiente e as concentrações de CO2 variam ao longo do dia, as câmaras 

foram concebidas para simular essas flutuações que ocorrem ao longo de 24 horas (Tabela 1). 
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A média anual de temperatura na cidade de Manaus é de 26,7 com pouca variação sazonal 

entre 25,9 a 27,7 ºC (Alvares et al., 2013). 

Cada tratamento nos microcosmos foi constituído por 20 plântulas de H. spruceana, 

sendo 10 em solo não inundado e 10 em solo inundado, totalizando 80 plântulas. Os 

experimentos tiveram duração de 115 dias, tendo sido realizados entre julho e novembro de 

2013.  

 

Tabela 1. Condições em tempo real (Controle) e projetadas de temperatura, CO2 e umidade relativa 

nos microcosmos, conforme os cenários B1, B2 e A2 (IPCC, 2007).  

Tratamento 

(número) 

Cenário do 

IPCC 

Temperatura (ºC) CO2 (ppm) Umidade 

relativa (%) 

Controle (1) - ± 27 ± 400 ± 75 

Brando (2) B1 Controle + 1.5 Controle + 200 ± 75 

Intermediário (3) B2 Controle + 2.5 Controle + 400 ± 75 

Extremo (4) A2 Controle + 4.5 Controle + 850 ± 75 

 

 

Parâmetros medidos 

Aspectos fisiológicos 

Concentração das clorofilas a, b e total: foi determinada quinzenalmente com medidor 

eletrônico Clorofilog (CFL 1030, Falker, Porto Alegre, Brasil). Foram utilizadas folhas 

completamente expandidas e situadas no terço médio da planta. As coletas de dados foram 

efetuadas entre 09:00 e 12:00 h, sendo analisada uma folha por planta de cada indivíduo de 

todos os tratamentos. Em cada folha foram feitas duas leituras, uma na face adaxial e outra na 

face abaxial.  

Os dados obtidos provenientes do medidor eletrônico foram correlacionados com a 

clorofila extraível a partir de uma análise de regressão. Para esta finalidade foram 

selecionadas 10 folhas. Em cada uma das 10 folhas foram realizadas 4 leituras na região 

adaxial ao lado da nervura central com o medidor eletrônico. Logo em seguida, de cada folha 

foram retirados 4 discos foliares, de 9 mm de diâmetro, dos mesmos pontos onde foram feitas 
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as leituras com o medidor eletrônico. O teor de clorofila absoluto foi determinado pelo 

método de Wellburn (1994), utilizando acetona 80%. A absorbância da clorofila foi medida 

nos comprimentos de onda 663 e 645 nm, utilizando espectrofotômetro (Uvikon 930, Kontron 

Instruments, Milano, Itália). As concentrações de clorofila a e b foram calculadas a partir das 

equações descritas por Hendry e Price (1993): Chla (µmol. mm-2) = (12,7 x A663 – 2,69 x A645) 

x 1,119 x V/1000 x unidade de área (mm-2); Chlb (µmol. mm-2) = (22,9 x A645 – 4,68 x A663) x 

1,102 x V/1000 x unidade de área (mm-2). Onde A é a absorbância em determinado 

comprimento de onda e V é o volume final do extrato de clorofila.  

As quantidades de clorofilas a, b e total extraídas das folhas de Hevea spruceana 

foram significativamente relacionadas às leituras do medidor portátil Clorofilog (clorofila a: 

R2= 0,88; clorofila b: R2= 0,84; clorofila total: R2= 0,87; p< 0,001).  

Fluorescência da clorofila a: A razão de fluorescência Fv/Fm, (Fv: fluorescência variável, Fm: 

fluorescência máxima) indica a eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II (PSII), e é 

usada como um indicador da capacidade fotossintética nas plantas, sendo uma importante 

característica fisiológica nos estudos relacionados aos vários tipos de estresses (Krause e 

Weiss, 1991). Medições de Fv/Fm foram realizadas quinzenalmente em uma folha por 

indivíduo localizada entre as 3 primeiras, do ápice para a base, por meio de um fluorômetro 

portátil de luz modulada (PAM 2000, Walz, Effeltrich, Alemanha). As mensurações foram 

feitas com o auxílio de pinças de metal acopladas ao sensor, colocadas na região mediana da 

folha, na face adaxial. As folhas foram adaptadas ao escuro por 20 min antes da medição do 

sinal de fluorescência, e em seguida iluminadas com pulso de luz de 3000 μmol. m-2. s-1. 

A obtenção dos parâmetros foi conforme van Kooten e Snel (1990): fluorescência 

inicial (F0), fluorescência máxima (Fm), fluorescência variável (Fv= F0-Fm) e a eficiência 

intrínseca do fotossistema II (Fv/Fm), que mede a taxa relativa máxima da transferência de 

elétrons no fotossistema II (PSII). Geralmente folhas saudáveis apresentam valores de Fv/Fm 
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entre 0,66 e 0,80, e valores abaixo dessa faixa indicam que o PSII apresenta danos [para 

diversas plantas do mundo em Bolhàr-Nordenkampf e Götzl, (1992); para diversas espécies 

de áreas alagáveis em Waldhoff et al., (2000)]. 

Aspectos morfológicos e biomassa: O incremento do comprimento (cm) e o diâmetro (mm) 

do colo caulinar foram tomados em todos os indivíduos, através da diferença das mensurações 

realizadas no início e no final do experimento. O diâmetro do colo foi medido com 

paquímetro digital em um ponto a um centímetro do solo, e a altura das plântulas com trena 

posicionada desde a superfície do solo até atingir a gema apical. O número de folhas foi 

contado a cada vinte dias. Quando os experimentos foram finalizados, as plântulas foram 

retiradas dos vasos, lavadas cuidadosamente e fracionadas em folhas, caule e raiz. A obtenção 

da massa seca foi realizada pela secagem do material vegetal em estufa de circulação forçada 

(Heraeus e Memmert) a 75 ºC, até peso constante aferido em balança analítica (Bel Mark 210 

A) com capacidade para 210 g e precisão de 0,0001g. Com esses valores, foram calculadas a 

biomassa total e razão raiz: parte aérea (R/PA = Biomassa de raiz/Biomassa folhas e caule). 

 

Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada usando o software Systat 12 (SYSTAT, 2007). A 

ANOVA foi utilizada para analisar os efeitos dos tratamentos nos aspectos morfológicos e 

fisiológicos das plantas. Para verificar o efeito do tempo foi utilizada ANOVA de medidas 

repetidas. Quando encontrada diferença entre os fatores foi utilizado o teste de Tukey (p 

<0,05). Foi realizada análise de correlação entre o teor de clorofila relativo obtido por meio 

do Clorofilog e o teor de clorofila extraível, tendo os teores de clorofila extraível como 

variável independente (y) e os valores do Clorofilog como variável dependente (x). 
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RESULTADOS 

 

Durante todo o período experimental (julho a novembro de 2013) as condições 

climáticas nos microcosmos variaram em resposta às condições ambientais (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Condições climáticas dos microcosmos durante o período experimental. Valores representam 

média ± desvio padrão. Tratamento: Controle (1); Brando (2); Intermediário (3); Extremo (4). 

 

O teor de clorofila a das folhas de H. spruceana não inundada foi afetado pelos 

cenários climáticos (F= 4,03; p= 0,015), com os maiores teores encontrados no cenário 

Intermediário (APÊNDICE A). O teor de clorofila a variou ao longo do tempo (F= 4,59; p< 

0,001) entre os cenários climáticos. No final dos experimentos, aos 115 dias, as plântulas de 

H. spruceana de todos os cenários climáticos exibiram maiores médias do conteúdo de 

clorofila a em relação ao Controle (APÊNDICE A). Quando considerada a interação entre 

tempo e cenários climáticos não houve diferença significativa entre os teores de clorofila a 

(F= 1,28; p= 0,172). O teor de clorofila b variou significativamente ao longo do tempo (F= 

10,60; p< 0,001), sendo observado maior teor desse pigmento aos 60 dias nos cenários 

Brando (18,33 µmol.mol-1) e Intermediário (20,05 µmol.mol-1), em relação ao Controle (16,44 

µmol.mol-1). O teor de clorofila total também apresentou diferença significativa (F= 11,19; p< 

0,001) ao longo do tempo, apresentando maior média no final do experimento. O cenário 

Intermediário apresentou maior valor médio (55,76 µmol.mol-1) em comparação com o 

Brando (53,57 µmol.mol-1), o Extremo (52,62 µmol.mol-1) e o Controle (48,98 µmol.mol-1) 

CO2 Temperatura (ºC) Umidade (%) 

Cenários/ 

Meses 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Julho 

 
408.61 

±57.85 

616.21 

±46.0 

828.31 

±63.01 

1255.56 

±48.18 

26.94 

±1.04 

28.71 

±1.03 

30.11 

±1.33 

31.44 

±1.02 

75.93 

±2.46 

77.02 

±2.78 

76.28 

±3.22 

75.21 

±3.04 

Agosto 
521.31 

±15.2 

719.89 

±26.67 

944.04 

±17.61 

1361.0 

±25.13 

28.09 

±1.09 

29.29 

±1.18 

30.38 

±1.05 

32.24 

±0.98 

74.54 

±3.15 

73.66 

±3.1 

75.7 

±2.93 

72.22 

±3.53 

Setembro 
524.62 

±11.34 

743.86 

±11.48 

957.66 

±16.59 

1382.31 

±23.22 

28.27 

±1.85 

29.12 

±1.85 

30.63 

±1.21 

32.63 

±1.15 

75.31 

±3.73 

73.74 

±2.78 

75.41 

±2.68 

72.09 

±3.42 

Outubro 
533.33 

±18.65 

739.87 

±19.68 

954.15 

±28.15 

1388.62 

±26.13 

28.3 

±1.45 

29.69 

±1.61 

30.86 

±1.46 

33.21 

±1.47 

74.7 

±3.83 

73.9 

±3.89 

76.02 

±3.42 

72.57 

±4.40 

Novembro 
536.77 

±17.08 

747.59 

±15.08 

953.67 

±21.6 

1367.88 

±14.92 

27.1 

±1.05 

28.38 

±1.06 

29.43 

±1.02 

31.93 

±0.83 

79.18 

±2.05 

77.83 

±2.41 

80.11 

±2.06 

78.48 

±3.12 
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(Figura 2; APÊNDICE A).  

Nas plantas inundadas o teor de clorofila a foi influenciado pelos cenários climáticos 

(F= 3,57; p= 0,024), pelo tempo (F= 6,30; p< 0,001) e pela interação tempo e cenários 

climáticos (F= 4,50; p< 0,001). As maiores médias de clorofila a, em relação ao Controle, 

foram encontradas no cenário Extremo (APÊNDICE A). No final do experimento, aos 115 

dias, foi registrado o maior valor médio de clorofila a (39,36 µmol.mol-1). Os teores de 

clorofila b e total foram afetados pelos cenários climáticos e pelo tempo (APÊNDICE B). O 

cenário climático que apresentou as maiores médias de clorofila b em relação ao Controle foi 

o cenário Extremo, com altas concentrações desde o início até o final dos experimentos, sendo 

registrado aos 90 dias o maior valor médio (20,98 µmol.mol-1). Os maiores teores de clorofila 

total também foram registrados no cenário Extremo em comparação com o Controle 

(APÊNDICE A), sendo o maior teor de clorofila total observado no final do experimento, aos 

115 dias (Figura 2; APÊNDICE A). A razão clorofila a/b apresentou diferença significativa 

entre os cenários climáticos de plântulas não inundadas (F= 13,63; p< 0,001) e inundadas (F= 

11,09; p< 0,001). Em plântulas não inundadas a razão variou de 2,33 a 2,90, e em plântulas 

inundadas de 2,18 a 2,78 (Tabela 3). 

A eficiência quântica (Fv/Fm) média de H. spruceana variou de 0,66 a 0,81 em 

plântulas não inundadas ao longo do tempo experimental (F= 8,18; p< 0,001). Houve 

diferenças significativas dos valores entre os cenários climáticos (F= 11,05; p< 0,001) e na 

interação entre tempo e cenários (F= 2,28; p= 0,001). Não foram encontrados valores 

indicativos de danos ao PSII (> 66). 
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Figura 2. Média dos teores de clorofila a, b e total em folhas de Hevea spruceana ao longo do tempo 

experimental nos quatro cenários climáticos Controle;  Brando;  Intermediário e 

Extremo (para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). À esquerda plântulas não inundadas 

e à direita plântulas inundadas. A) e B) clorofila a; C) e D) clorofila b; E) e F) clorofila total. 

 

 

 

Tabela 3. Razão clorofila a/b de plântulas inundadas e não inundadas em cada tratamento (para 

detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si 

pelo teste de Tukey P ≤ 0,05. ± desvio padrão. 

Cenários Não inundado Inundado 

Controle 2,49 ± 0,78 b 2,78 ± 0,91 a 

Brando 2,44 ± 0,63 b 2,18 ± 0,66 b 

Intermediário 2,33 ± 0,75 b 2,68 ± 0,67 a 

Extremo 2,90 ± 0,70 a 2,25 ± 0,70 b 
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A razão Fv/Fm de plântulas inundadas variou de 0,80 a 0,63, ao longo do tempo (F= 

7,34; p< 0,001). Houve diferença significativa entre tempo e os cenários climáticos (F= 2,26; 

p< 0,001). No Controle inundado foram encontrados valores indicativos de estresse aos 15 

dias (0,64), seguidos de uma recuperação aos 30 dias (0,68), declinando novamente aos 60 

dias (0,65), seguindo então até o final do experimento sem valores indicativos de danos (> 

0,66). No cenário Extremo foi encontrado valor indicativo de danos (0,63) somente no final 

do experimento (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Média de Fv/Fm dos indivíduos de Hevea spruceana em solo não inundado (A) e 

inundado (B) nos cenários climáticos: :  Controle;  Brando;  Intermediário e  

Extremo (para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). Linha pontilhada indica o limite de 

danos ao fotossistema II. 
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A morfologia das plântulas de H. spruceana também foi afetada pelas condições 

hídricas e pelo aumento da temperatura e das concentrações de CO2 proporcionados pelos 

cenários climáticos dos microcosmos. Os indivíduos em ambas as condições hídricas do solo 

apresentaram diferença significativa no incremento do comprimento do caule entre os 

cenários climáticos (Figura 4). Nas plântulas não inundadas (F= 3,79; p= 0,018), as maiores 

médias ocorreram no cenário Brando (15,77 cm) em relação às do Controle (6,49 cm). Já nas 

plântulas inundadas (F= 4,03; p= 0,014), as maiores médias no incremento do comprimento 

foram observadas no cenário Extremo (14,93 cm) em relação ao Controle (6,39 cm). 

 

Figura 4. Incremento do comprimento do caule de plântulas de Hevea spruceana em solo inundado e 

não inundado nos cenários climáticos testados (para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). 

 

 

O incremento em diâmetro do colo caulinar dos indivíduos de H. spruceana que 

estavam em solo não inundado não foi alterado pelos cenários climáticos (F= 0,51; p= 0,623) 

(Figura 5), enquanto que o incremento do diâmetro do colo dos indivíduos inundados mostrou 

diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos (F= 3,71; p= 0,020) (Figura 5). No 

cenário Brando as médias foram maiores (0,61 mm), com valores próximos àqueles do 
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tratamento Extremo (0,60 mm); no cenário Intermediário (0,27 mm) as médias foram 

inferiores às do Controle (0,32 mm).  

 

 

Figura 5. Incremento do diâmetro do colo caulinar de plântulas de Hevea spruceana em solo 

inundado e não inundado nos cenários climáticos testados (para detalhes sobre os cenários ver 

Tabelas 1 e 2). 

 

 

A produção de folhas nas plântulas de H. spruceana ocorreu durante todo o período 

experimental. Plântulas em solo não inundado apresentaram, em relação à condição inicial 

dos experimentos, maior número de folhas produzidas no cenário Brando com um aumento de 

98,27%, seguido do Extremo com 94,64% de aumento, Intermediário com 69,09% de 

aumento e, por último, o Controle, que foi o único tratamento no qual houve uma redução de 

13,33% na quantidade de folhas produzidas em relação à condição inicial dos experimentos. 

Para as plantas que estavam inundadas, a maior produção de folhas, em relação ao início dos 

experimentos se deu na ordem decrescente de temperatura e CO2 dos cenários climáticos, 

tendo sido observados aumentos de 103,57% no cenário Extremo, 76,78% no cenário 

Intermediário, 62,79% no cenário Brando e 57,78% no Controle (Figura 6).  
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 1 

A 

B 

Figura 6. Média do número de folhas das plântulas de Hevea spruceana de várzea ao longo do tempo 

nos diferentes cenários climáticos:  Controle;  Brando;  Intermediário e  

Extremo (para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1 e 2). A) Plântulas não inundadas B) Plântulas 

inundadas. 

 

 

Foram observadas diferenças significativas na incorporação de biomassa de H. 

spruceana em condição não inundada entre os cenários (Figura 7A), tanto na biomassa total 

(F= 2,94; p= 0,046), quanto na biomassa das folhas (F= 4,76; p= 0,007). Em todos os cenários 

houve maior incorporação de biomassa total em relação ao Controle (3,39 g), com maior 

incorporação no cenário Brando (5,95 g), declinando no Intermediário (4,63 g) e no Extremo 

(4,54 g). Para as plântulas inundadas, em nenhuma das frações, raiz (F= 0,14; p= 0,932), caule 

(F= 0,36; p= 0,782) e folhas (F= 2,01; p= 0,131) foram encontradas diferenças significativas 
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na biomassa entre os tratamentos (Figura 7B). 

 

Figura 7. Biomassa total (parte aérea + raiz) de Hevea spruceana nos cenários climáticos testados 

(para detalhes sobre os cenários ver Tabelas 1e 2). A) Plântulas não inundadas; B) Plântulas inundadas. 

  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Alguns aspectos morfológicos e fisiológicos de Hevea spruceana foram afetados pela 

inundação e pela elevação do CO2 e da temperatura dos cenários climáticos testados no 

presente estudo. Os resultados das concentrações de clorofila mostraram que, 

independentemente da inundação e do aumento da temperatura e do CO2, a planta manteve 
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sua atividade fotossintética. Os pigmentos cloroplastídicos estão ligados à eficiência 

fotossintética e à adaptação a vários ambientes (Engel e Poggianni, 1991), sendo a clorofila a 

a molécula responsável pela captura da energia usada na fotossíntese (Marenco e Lopes, 

2005). Em plântulas não inundadas os maiores teores de clorofila a e total foram encontrados 

no cenário Intermediário (T+ 2,5 ºC; CO2 400 ppm) e os menores no Extremo (T+ 4,5 ºC; 

CO2 +850 ppm), no qual as temperaturas chegavam a valores entre 31 e 33 ºC. Esta redução 

da clorofila a em plantas submetidas a temperaturas mais elevadas pode estar indicando 

algum dano direto no aparelho fotossintético (Wise et al., 2004), devido a mudanças na 

membrana tilacóide e alteração das propriedades físico-químicas e na organização funcional 

dessas estruturas celulares (Berry e Björkman, 1980). Entretanto, esse efeito parece haver sido 

atenuado pela inundação, pois nas plântulas inundadas, os maiores teores de clorofila a foram 

medidos no tratamento Extremo, e os menores no Brando (T+1,5 ºC; CO2 + 200 ppm). De 

fato, é reportado que as espécies de várzea possuem seu aparelho fisiológico altamente 

adaptado ao pulso de inundação, como observado para Senna reticulata, que mesmo quando 

inundada por uma coluna de água de 4 m com poucas folhas acima da superfície da água 

apresentou uma taxa de assimilação de CO2 15% mais elevada do que aquela de indivíduos 

não inundados (Parolin, 2001a). Da mesma forma, durante a inundação, várias espécies 

arbóreas da várzea apresentaram picos de assimilação de CO2 (Piedade et al., 2000). 

A razão clorofila a/b de H. spruceana foi elevada tanto em plântulas inundadas quanto 

em não inundadas e em todos os cenários climáticos, principalmente no Extremo. Geralmente 

a proporção de clorofila a e b diminui com a redução da luminosidade, devido a uma maior 

proporção relativa de clorofila b em ambiente sombreado (Kozlowski et al., 1991), como 

encontrado por Almeida et al. (2004) em Cryptocarya aschersoniana. As plântulas de H. 

spruceana estavam em câmaras climáticas cuja intensidade do fluxo de fótons era de 7,5 a 8,9 

µmol m-2 s-1, o que pode ter influenciado a obtenção de altos valores de razão clorofila a/b. A 
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proporção das clorofilas muda de acordo com a intensidade luminosa, deficiência nutricional 

ou em resposta à senescência das folhas (Engel e Poggianni, 1991). Pantoja (2011) encontrou 

alta razão clorofila a/b na herbácea aquática Montrichardia arborescens tendo relacionado 

esses valores elevados à concentração de nitrogênio, que segundo Furch e Junk (1997) é um 

elemento relativamente abundante nos ecossistemas de várzea e de igapó. Possivelmente isso 

pode também explicar os altos valores de razão clorofila a/b em H. spruceana, já que as 

plântulas foram mantidas crescendo no solo da várzea.  

A análise da fluorescência da clorofila a tem sido uma ferramenta importante no 

diagnóstico da saúde foliar. Os valores de eficiência quântica do PSII (Fv/Fm) de folhas 

saudáveis geralmente compreendem entre 0,80 a 0,66, e valores abaixo desses indicam que o 

PSII está sofrendo danos estruturais [para diversas plantas do mundo em Bolhàr-

Nordenkampf e Götzl, (1992); para diversas espécies de áreas alagáveis em Waldhoff et al., 

(2000)]. Neste estudo, em H. spruceana a maior parte dos valores de Fv/Fm foi acima de 

0,66, assim como encontrado em outros experimentos de inundação com espécies arbóreas de 

áreas alagáveis amazônicas. Pouteria glomerata em tratamentos não inundados, parcial e 

totalmente inundados apresentou valores de Fv/Fm acima de 0,68 (Maurenza et al., 2011). 

Waldhoff et al. (2002) analisando folhas submersas, a 1 metro de profundidade, de Symmeria 

paniculata encontraram médias de Fv/Fm acima de 0,66, indicando que o aparelho 

fotoquímico não sofreu danos. Em estudos realizados por Parolin (2001b) com 6 espécies de 

várzea adaptadas ao alagamento Cecropia latiloba, Senna reticulata, Nectandra amazonum, 

Crateva benthami, Tabebuia barbata e Vitex cymosa em condições não inundadas (controle), 

inundadas, submersas e de seca, os valores médios de Fv/Fm em todas as condições e em 

todas as plantas foram superiores a 0,72, ou seja, o aparelho fotoquímico estava saudável. 

Somente Senna reticulata na condição de seca apresentou média de Fv/Fm no limite inferior 

de danos irreversíveis (<0,66; Bolhàr-Nordenkampf e Götzl, 1992). Em alguns momentos 
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durante o período experimental Fv/Fm de H. spruceana atingiu valores abaixo de 0,66 (0,63), 

em plântulas inundadas. Apesar disto, a espécie não alcançou valores muito críticos e mostrou 

se recuperar ao longo do tempo, pelo aumento dos valores de Fv/Fm e também pela produção 

de biomassa. Isso mostra a grande tolerância de H. spruceana a ambientes inundáveis, visto 

que em ambiente natural a espécie ocupa as posições mais baixas do gradiente de inundação 

(Wittmann et al., 2010), chegando a ficar até 210 dias ininterruptos alagada, necessitando, por 

sua vez, ajustar sua fisiologia e morfologia para sobreviver a longos períodos nesses 

ambientes.  

Nas concentrações de CO2 da atmosfera atual, a fotossíntese de plantas C3 está 

limitada pela pequena quantidade de CO2 em relação ao O2 presente na atmosfera, mas 

quando essa concentração de CO2 é aumentada, as plantas exibem elevado crescimento 

causado pelo aumento da atividade carboxilase da Rubisco e a consequente redução da 

fotorrespiração (Drake e González-Meler, 1997; Long, 2004). No entanto, altas temperaturas 

podem levar a um aumento da fotorrespiração e da respiração mitocondrial, além de poderem 

levar à redução da assimilação de carbono devido a seu efeito em processos fotoquímicos, ou 

pelo aumento na fotorrespiração (Ishida et al., 1999; Pons e Welschen, 2003). As plântulas de 

H. spruceana não inundadas apresentaram valores superiores de comprimento do caule, 

biomassa total e número de folhas em condições mais amenas de concentração de CO2 e 

temperatura, que prevaleceram no cenário Brando (T +1.5, CO2 +200 ppm). Por outro lado, 

para as plântulas inundadas, o maior comprimento do caule e a maior produção de folhas foi 

nas condições de concentração de CO2 e temperatura mais elevadas encontradas no cenário 

Extremo (T +4,5; CO2 + 850 ppm), mas as maiores médias de diâmetro do colo foram obtidas 

no cenário Brando, indicando que a energia das plantas neste tratamento foi alocada para 

alongar o caule, fugindo da inundação. Essa característica observada para a espécie já foi 

reportada para as espécies arbóreas que habitam as áreas inundáveis da Amazônia por Parolin 
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(2002), que categoriza o crescimento das plantas que habitam esses ambientes em duas 

estratégias: a tolerância e o escape da submersão.  Entretanto, no presente estudo, a mesma 

espécie, H. spruceana, parece lançar mão das duas estratégias em condições inundadas e não 

inundadas, indicando a grande plasticidade fenotípica da planta, conforme já reportado por 

Liberato (2010). Contudo, considerando que a planta ocorre preferencialmente nas cotas mais 

baixas de inundação, estudos futuros para confirmar ou não essa estratégia da espécie ainda se 

fazem necessários.   

As respostas morfológicas exibidas por H. spruceana são compatíveis com outros 

estudos dos efeitos da elevada concentração de CO2 em espécies arbóreas, onde a maioria das 

espécies estudadas mostrou um aumento no ganho de carbono e no crescimento (Morison e 

Lawlor, 1999) como resultado do enriquecimento com o CO2. Entretanto a interação do CO2 

com outros fatores abióticos como a temperatura e o alagamento pode alterar 

significativamente a resposta das plantas a esse gás (Grandis et al., 2010). Segundo Long 

(1991), o efeito de enriquecimento do CO2 pode não se manifestar caso fatores estressantes 

possam limitar o crescimento. O alagamento se configura em um fator estressante que pode 

limitar a resposta de crescimento das plantas, devido às mudanças físicas, químicas e 

biológicas que promovem alterações na qualidade do solo tornando-o hipóxico e até mesmo 

anóxico nas várzeas amazônicas (Piedade et al., 2010). No entanto, o grau de tolerância à 

inundação de plantas que habitam os ecossistemas de várzea varia entre as espécies e sua 

posição no gradiente de inundação (Parolin et al., 2004) e H. spruceana parece enquadrar-se 

entre as espécies com grande tolerância à inundação.  

Um dos poucos estudos que tratam do efeito interativo do alagamento e da elevação 

das concentrações de CO2 em plantas lenhosas (350 e 700 µL. L-1) foi conduzido com 

Taxodium distichum, uma espécie de conífera arbórea adaptada à inundação, e nele foi 

verificado que altas taxas fotossintéticas resultaram em um aumento na produção de biomassa 
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nas plântulas dos tratamentos não alagados, mas que o efeito negativo causado pelo 

alagamento limitou a resposta de crescimento das plântulas sob elevação de CO2 (Megonigal 

et al., 2005), porém, este não foi o padrão verificado para H. spruceana.  

 Geralmente plantas que crescem em atmosfera com elevadas concentrações de CO2 

exibem um aumento de biomassa devido a maiores taxas de fotossíntese (Grandis et al., 

2010). O acúmulo de biomassa e sua partição entre os diferentes órgãos depende tanto do 

balanço líquido de carbono, como da sequência de abertura e expansão dos órgãos da planta 

(Morison e Lawlor, 1999). O incremento na biomassa é provavelmente correlacionado com a 

diminuição da fotorrespiração, que ocorre em altas concentrações de CO2 como resultado da 

baixa atividade de oxigenação da Rubisco (Aidar et al., 2002), como encontrado para 

plântulas de Senna reticulata crescendo em atmosfera enriquecida com 760 µmol. mol-1 de 

CO2, que apresentaram 30% de aumento na biomassa total no final dos experimentos 

(Arenque et al, 2014). 

A diferença na biomassa total encontrada para H. spruceana foi decorrente da 

diferença encontrada na biomassa das folhas, refletindo assim uma maior alocação de recursos 

na parte aérea do que nas raízes.  De fato, a elevação do CO2 é relatada como promovendo 

maior quantidade de folhas por planta (Buckeridge et al., 2008). Resultados semelhantes 

foram encontrados para Hymenaea courbaril crescendo em atmosfera enriquecida de CO2 

(720 ppm) onde um alto investimento na parte aérea se deu pela mudança na concentração do 

CO2, favorecendo o aumento na capacidade de sequestrar carbono durante o estabelecimento 

da plântula (Aidar et al., 2002). Nesse estudo, em nenhum momento as plântulas de H. 

spruceana perderam todas as folhas. Segundo Maia e Piedade (2002), que acompanharam a 

fenologia da espécie durante todo o ciclo hidrológico, ela pode ser classificada como 

semidecídua, pois mesmo no pico de senescência ainda mantém uma pequena porcentagem de 

folhas na copa. Esse comportamento dos indivíduos adultos em condições de campo, também 
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observado para as plântulas em todos os cenários estudados, pode representar uma estratégia 

vantajosa para a planta enfrentar as mudanças sazonais observadas nas áreas inundáveis 

amazônicas (Schöngart et al., 2002). 

No presente estudo, somente as plântulas não inundadas mostraram ter sido 

negativamente influenciadas pelos cenários climáticos mais elevados quanto à incorporação 

de carbono, apresentando maior incorporação em concentrações intermediárias de CO2 e 

temperaturas mais amenas (cenário Brando), declinando com os cenários de CO2 e 

temperatura mais elevados (Intermediário e Extremo). Considerando o efeito interativo da 

elevação do CO2 e da temperatura, Buckeridge et al., (2008) afirmam que o efeito da 

temperatura poderá se somar aos efeitos do enriquecimento do CO2, aumentando os efeitos 

positivos sobre as plantas. No entanto, se as temperaturas aumentarem demasiadamente, esse 

parâmetro poderá passar a anular os efeitos do enriquecimento do CO2, fazendo com que este 

efeito desapareça ou se torne negativo.  

Por outro lado, o aumento das concentrações de CO2 pode interagir com os efeitos 

negativos causados pela inundação, amenizando-os (Grandis et al., 2010; Buckeridge et al. 

2008). Para Senna reticulata, na fase terrestre e com altas concentrações de CO2 (+760 

µmol.mol-1) as plântulas responderam positivamente com aumento na fotossíntese e no 

acúmulo de biomassa. No entanto, quando submetidas à inundação parcial, as plântulas 

responderam ao que os autores descrevem como “efeito tampão” causado pelo CO2 aos 

efeitos da inundação, o que reduziu, portanto, o impacto na diminuição do acúmulo da 

biomassa total notado durante situações de alagamento (Arenque et al., 2014). Entretanto, 

para H. spruceana a inundação parece não gerar efeitos negativos tão intensos, pois a planta 

manteve sua atividade fotossintética e foi capaz de se alongar nas condições impostas pelos 

cenários climáticos.  
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Sendo assim, independente da inundação, H. spruceana respondeu aos efeitos da 

elevação do CO2 e da temperatura. No entanto, as plântulas de tratamento não inundado 

tiveram seu crescimento limitado em condições mais extremas, mas nas plântulas que estavam 

em condição de inundação parcial o crescimento foi estimulado sob tais condições. 

Diferentemente de Senna reticulata, que quando completamente inundada morre (Parolin, 

2001a), H. spruceana se mostrou bastante tolerante à inundação em todo o ciclo anual 

(Liberato, 2010). Isto indica que H. spruceana parece ser uma planta extremamente adaptada 

às áreas alagáveis amazônicas, podendo inclusive melhorar seu comportamento fisiológico, 

caso o alagamento seja combinado ao aumento do CO2 e da temperatura.  
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CONCLUSÕES 

 

Este estudo mostrou que a fisiologia e a morfologia das plântulas não inundadas de H. 

spruceana foram influenciadas pela elevação em conjunto do CO2 e da temperatura dos 

cenários climáticos testados, contudo, a eficiência quântica do FSII demonstrou que as plantas 

em todos os tratamentos não sofreram danos irreversíveis no aparelho fotossintético.  

O cenário Brando favoreceu o crescimento em altura, a produção de folhas e a 

alocação de biomassa na parte aérea. Porém, o cenário Extremo favoreceu uma maior razão 

clorofila a/b, e as condições do cenário Intermediário promoveram um aumento na 

concentração de clorofilas. Isso parece sugerir que H. spruceana utiliza diferentes estratégias 

para ajustar seu metabolismo às condições ambientais, e assim garantir a manutenção do 

processo fotossintético, mesmo quando sob diferentes estresses ambientais. 

A inundação alterou a eficiência quântica do PSII, e modificou as respostas 

fisiológicas e morfológicas de plantas jovens de H. spruceana. A maior amplitude de 

respostas se deu nos cenários Intermediário e Extremo onde ocorreu maior produção de 

folhas, as concentrações de clorofilas e a razão clorofila a/b foram favorecidas, promovendo 

aumento no comprimento do caule. Por outro lado, o cenário Brando favoreceu o aumento do 

diâmetro caulinar.  

Os resultados obtidos nesse trabalho sugerem que H. spruceana estabelecida em áreas 

de várzea apresenta comportamento fisiológico ajustável às condições ambientais e, portanto, 

capaz de se adaptar a diferentes cenários de alagação combinada ao aumento de temperatura e 

CO2 atmosférico, podendo melhorar seu comportamento fisiológico nessas condições. 
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APÊNDICE A. Média ± desvio padrão das concentrações de clorofila a, b e total nos tratamentos 

Controle, Brando, Intermediário e Extremo em plântulas de H. spruceana não inundada e inundada. 

 

 Não inundado 

 Cenários 

Clorofila a  

Controle 

 

Brando 

 

Intermediário 

 

Extremo 

Tempo     

1 37,05 ± 0,76 37,57 ± 0,98 37,70 ± 0,78 37,04 ± 1,53 

15 37,46 ± 1,55 37,74 ± 0,65 37,95 ± 0,60 37,58 ± 1,03 

30 38,39 ± 0,82 38,27 ± 0,98 38,35 ± 1,22 38,63 ± 1,39 

45 38,77 ± 1,17 38,64 ± 0,83 38,71 ± 1,08 37,84 ± 0,90 

60 38,09 ± 0,84 38,47 ± 0,90 38,72 ± 1,18 38,17 ± 1,21 

75 38,92 ± 1,02 38,89 ± 1,11 39,04 ± 1,17 38,50 ± 1,43 

90 38,13 ± 2,31 38,78 ± 1,08 38,81 ± 1,29 38,44 ± 1,11 

105 38,61 ± 1,50 38,39 ± 1,14 38,84 ± 0,82 38,42 ± 1,09 

115 34,61 ± 1,48 38,73 ± 2,36 39,07 ± 1,16 38,40 ± 1,42 

Clorofila b      

1 12,33 ± 5,46 12,09 ± 2,73 13,04 ± 4,28 12,16 ± 4,44 

15 14,77 ± 5,24 13,97 ± 2,87 14,32 ± 3,08 13,02 ± 4,28 

30 16,30 ± 4,20 14,81 ± 3,18 15,92 ± 5,01 12,58 ± 3,15 

45 18,32 ± 6,01 16,44 ± 2,86 18,48 ± 6,55 12,95 ± 3,04 

60 16,44 ± 5,63 18,33 ± 5,28 20,05 ± 5,15 13,21 ± 2,33 

75 17,79 ± 5,54  18,60 ± 5,25 21,21 ± 6,77 14,60 ± 4,11 

90 17,14 ± 5,73 18,75 ± 8,28 19,37 ± 4,79 13,64 ± 3,55 

105 18,28 ± 7,68 17,08 ± 5,90 18,92 ± 5,21 13,84 ± 3,88 

115 15,87 ± 9,41 15,66 ± 3,57 18,36 ± 7,18 14,91 ± 4,95 

Clorofila total     

1 49,02 ± 4,39 49,63 ± 3,04 50,43 ± 3,54 48,90 ± 4,68 

15 51,16 ± 4,94 51,07 ± 2,46 51,59 ± 2,61 50,23 ± 4,03 

30 53,48 ± 3,18 52,38 ± 2,67 53,18 ± 4,39 51,49 ± 3,26 

45 55,27 ± 4,62 53,93 ± 2,17 55,31 ± 5,05 50,58 ± 2,95 

60 53,12 ± 3,91 54,88 ± 3,64 56,32 ± 3,80 51,22 ± 2,68 

75 55,18 ± 3,75 55,66 ± 3,65 57,51 ± 5,03 52,56 ± 3,98 

90 54,17 ± 4,81 55,59 ± 6,16 56,02 ± 3,81 51,88 ± 3,02 

105 55,04 ± 5,92 54,47 ± 4,39 55,79 ± 4,00 51,97 ± 3,08 

115 48,98 ± 7,15 53,57 ± 5,01 55,76 ± 5,38 52,62 ± 4,17 

  

Inundado 

Clorofila a     

1 36,96 ± 1,34 34,20 ± 1,02 36,89 ± 0,53 37,63 ± 0,84 

15 37,52 ± 0,97 34,22 ± 1,62 37,26 ± 1,16 37,95 ± 0,87 

30 37,87 ± 1,20 34,89 ± 1,15 38,22 ± 1,09 38,84 ± 1,21 

45 38,56 ± 1,32 34,86 ± 1,00 38,34 ± 0,67 38,65 ± 0,91 

60 38,23 ± 1,47 35,00 ± 1,02 38,79 ± 1,13 38,94 ± 0,99 

75 38,43 ± 2,06 35,12 ± 1,04 38,71 ± 0,97 38,65 ± 2,23 

90 38,25 ± 1,25 34,79 ± 0,88 38,91 ± 0,97 38,93 ± 0,85 

105 38,16 ± 1,53 33,68 ± 3,54 38,72 ± 1,11 39,26 ± 0,85 

115 37,63 ± 1,87 35,87 ± 0,92 34,99 ± 1,09 39,36 ± 1,13 
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Continuação:  APÊNDICE A. Média ± desvio padrão das concentrações de clorofila a, b e total 

nos tratamentos Controle, Brando, Intermediário e Extremo. NI – plantas não inundadas e I – 

plantas inundadas. 

 

Clorofila b Inundado 

Cenários 

Tempo Controle Brando Intermediário Extremo 

1 11,93 ± 3,61 11,57 ± 3,22 10,43 ± 1,37 14,92 ± 4,88 

15 13,83 ± 3,71 14,57 ± 3,56 11,98 ± 2,70 14,87 ± 4,86 

30 13,53 ± 3,35 14,82 ± 4,34 13,68 ± 2,38 16,43 ± 5,43 

45 15,68 ± 5,49 15,59 ± 4,55 14,31 ± 1,87 16,92 ± 5,41 

60 16,55 ± 6,04 17,29 ± 4,85 15,79 ± 3,08 18,44 ± 5,55 

75 15,07 ± 4,59 17,73 ± 5,18 16,12 ± 3,41 20,84 ± 5,86 

90 14,85 ± 5,15 17,52 ± 4,51 16,46 ± 3,75 20,98 ± 4,68 

105 15,86 ± 7,13 20,19 ± 6,23 15,74 ± 5,40 18,57 ± 5,91 

115 15,11 ± 9,10 20,61 ± 6,28 15,35 ± 4,87 19,28 ± 4,46 

Clorofila total     

1 48,65 ± 4,16 45,68 ± 3,30 47,60 ± 1,54 51,49 ± 4,03 

15 50,66 ± 3,58 47,58 ± 4,24 49,12 ± 3,19 51,93 ± 4,12 

30 50,99 ± 3,39 48,74 ± 3,35 51,59 ± 2,26 54,23 ± 3,99 

45 53,33 ± 4,76 49,16 ± 3,82 52,15 ± 1,59 54,25 ± 4,11 

60 53,41 ± 5,20 50,44 ± 3,38 53,78 ± 2,96 55,63 ± 3,71 

75 52,76 ± 5,07 50,88 ± 3,38 53,83 ± 2,93 57,51 ± 3,95 

90 52,36 ± 4,23 50,29 ± 3,76 54,34 ± 2,83 57,20 ± 2,93 

105 52,86 ± 6,12 52,07 ± 5,65 53,61 ± 4,50 56,18 ± 4,46 

115 51,63 ± 7,72 53,79 ± 4,53 49,20 ± 4,01 56,77 ± 3,26 
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APÊNDICE B. Resultado da ANOVA de medidas repetidas para as variáveis tempo, cenário 

climático e suas interações para: clorofila a, b, total e Fv/Fm. NI – plantas não inundadas e I – 

plantas inundadas. 

 

Efeito DF F-ratio p-value 

Clorofila a – NI    

Tempo (T) 8 4.594 0.000 

Cenário (C) 3 4.030 0.015 

Interação T x C 24 1.285 0.172 

Clorofila a – I    

Tempo (T) 8 6.302 0.000 

Cenário (C) 3 3.575 0.024 

Interação T x C 24 4.496 0.000 

Clorofila b – NI    

Tempo (T) 8 10.600 0.000 

Cenário (C) 3 2.123 0.115 

Interação T x C 24 0.886 0.622 

Clorofila b – I    

Tempo (T) 8 13.585 0.000 

Cenário (C) 3 2.896 0.049 

Interação T x C 24 1.045 0.409 

Clorofila total – NI    

Tempo (T) 8 11.199 0.000 

Cenário (C) 3 2.615 0.066 

Interação T x C 24 0.688 0.862 

Clorofila total – I    

Tempo (T) 8 13.497 0.000 

Cenário (C) 3 3.301 0.032 

Interação T x C 24 1.158 0.281 

Fv/Fm – NI    

Tempo (T) 8 8.181 0.000 

Cenário (C) 3 11.059 0.000 

Interação T x C 24 2.279 0.001 

Fv/Fm – I    

Tempo (T) 8 7.343 0.000 

Cenário (C) 3 0.809 0.497 

Interação T x C 24 2.264 0.001 
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ANEXO A. Ata da qualificação 
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ANEXO B. Ata da defesa 

 

 

 

 


