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Sinopse:

Estudo da capacidade de utilização de luz em processos fotoquimicos e não
íbtoquímicos de árvores do sub-dossel enfocando oito espécies nativas em
uma floresta primária de mata contínua na Amazônia Central. Potenciais
efeitos positivos e negativos da luminosidade flutuante do ambiente de sub-
dossel de florestas densas foram levantados com base na partição da energia
luminosa no fotossistema II.



Dedico este trabalho a quem me ajudar a continuá-lo.



ni

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela concessão da bolsa de mestrado.

A FAPEAM pelo apoio financeiro à realização do trabalho por meio do Programa Integrado
de Pesquisa e Inovação Tecnológica.

Ao PDBFF pelo apoio financeiro e logístico à realização do trabalho.

Ao projeto CTPetro pela concessão do uso de equipamentos.

Ao meu orientador Dr. José Francisco de Carvalho Gonçalves pelo apoio e compreensão.

À coordenação do projeto Fitodemográfico do PDBFF pelo acesso aos dados de abundância
de espécies arbóreas da região.

Aos parataxonomistas Sebastião Salvino e Everaldo Costa pela identificação do material
vegetal em campo e toda a ajuda na realização dos trabalhos de campo.

Ao parataxonomista José Lima, funcionário do Herbário do INPA, pela ratificação da
identificação realizada em campo.

A Dra. Cristina Queiroz pela leitura do projeto inicial e comentários referentes a este.

Ao Dr. William Magnusson pelos valiosos e nem sempre animadores comentários referentes à
execução do trabalho.

A equipe do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal do INPA pelas constantes
"discussões fisiológicas" que muito me ajudaram na elaboração do trabalho.

A minha mãe, Edi Scherr Caldeira Takahashi, por toda a ajuda e pelos seis primeiros meses
de "bolsa" de mestrado.

Ao Eliberto Barroncas pela orientação no mundo da cultura brasileira.

Aos amigos que fiz em Manaus, em especial aos colegas da "Borracharia", do "603 do
Opera", da "colônia mineira no Amazonas" e do laboratório pela sensação de estar em casa.

A Júlia Calhau por me tirar do trabalho nos momentos em que eu precisava e por toda a
alegria comigo compartilhada.



IV

RESUMO

A luz é um recurso importante, porém escasso em ambientes florestais densos,

freqüentes na Amazônia. A luminosidade incidente em plantas do sub-dossel apresenta grande

flutuação com períodos curtos de iluminação intensa. Porém, a capacidade de utilização

destes feixes luminosos intensos é limitada pela fase de indução da fotossíntese e pela

capacidade de transporte de elétrons relativamente baixa de plantas aclimatadas a baixas

luminosidades. A energia luminosa absorvida não utilizada na fotossíntese pode promover

danos ao aparato fotossintético. A dissipação não fotoquímica relacionada à fotoproteção

(NPQ) é uma das principais vias de defesa da planta contra excesso de energia luminosa. O

objetivo deste trabalho foi investigar a utilização da luz e fotoproteção em plantas arbóreas no

sub-dossel, considerando as rápidas transições de intensidade luminosa presentes neste

ambiente. Realizei o trabalho nas reservas de mata contínua do Projeto Dinâmica Biológica de

Fragmentos Florestais enfocando as espécies Eschweilera wachenheimii (Lecythidaceae).

Fusaea lon^ifolia (Annonaceae), Rinorea racemosa (Violoceae), Virola calophylla var.

calophylla (Myristicaceae), Licania heíeromorpha (Chrysobalanaceae), Theohroma sylvestre

(Sterculiaceae), Swartzia reíiculata (Leguminosae) e Scleronema micrcmthum

(Bombacaceae). Os rendimentos quânticos intrínsecos do fotossistema II de F. loiigifolia e R.

racemosa foram relativamente baixos. Porém, estas espécies exibiram capacidades de

utilização de luz para processos fotoquímicos durante iluminação de penumbra e feixes

luminosos semelhantes às demais. O aproveitamento fotoquímico da luz foi semelhante nas

especies estudadas, com pequeno potencial de utilização de feixes luminosos intensos. Sob

iluminação de feixes intensos, ocorreu marcante fechamento dos centros de reação do

fotossistema II, o que propicia o aumento das taxas de fotooxidação. Ao final de 30 segundos

de feixes luminosos, a NPQ não foi completamente ativada, podendo uma parcela maior de



energia ser direcionada à fotooxidação. A ativação da NPQ durante feixes luminosos em E.

wachenheimü foi mais baixa, o que potencialmente pode representar maiores taxas de

fotooxidação durante os aumentos de luminosidade. A maioria dos indivíduos estudados

apresentou capacidade de transporte de elétrons limitada, com saturação em PPFD menores

que 200 pmol m"^ s"', de forma que feixes luminosos de intensidade elevada não

proporcionam ganhos fotossintéticos adicionais. As espécies estudadas exibiram taxas de

transporte de elétrons máximas próximas, embora T. sylvestre apresentou a tendência de

aproveitar intensidades luminosas superiores, podendo então obter maior crescimento em

ambientes com dossel mais aberto. Concluímos que a capacidade de utilização de luz nestas

árvores no sub-dossel foi essencialmente semelhante. Os feixes luminosos, em especial os de

baixa duração, na maioria das vezes não propiciaram ganhos fotossintéticos, sendo possíveis

promotores de danos fotooxidativos nas espécies estudadas. Portanto, a estratégia de

utilização de luz observada nestas plantas foi aproveitar preferencialmente a luminosidade da

penumbra e tolerar os feixes luminosos intensos.
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ABSTRACT

Light is an important resource, scarce in dense forest environments, frequent in the

Amazonian. The incident light in plants of sub-canopy is highly floating with short periods of

intense iilumination. However, the capacity of use these intense lightflecks is limited by the

induction phase of photosynthesis and by relatively low capacity of electron transport of

plants acclimated to low light. The absorbed light energy that is not used by photosynthesis,

can promote damage to photosynthetical machinery. The non photochemical quenching

related to photoprotection (NPQ) is one of the main defense mechanisms of the plant against

excess of light energy. The objective of this work was to investigate light use and

photoprotection in trees of sub-canopy considering the fast transitions of light intensity of this

environment. I did this work in biological stations of Biological Dynamics of Forest

Fragments Project (BDFFP) with the species Eschweilera wachenheimii (Lecythidaceae),

Fusaea longifolia (Annonaceae), Rinorea racemosa (Violoceae), Virola calophylla var.

calophylla (Myristicaceae), Licania heteromorpha (Chrysobalanaceae), Theohroma sylveslre

(Sterculiaceae), Swarízia reiiculata (Leguminosae) and Scleromma micrcmthum

(Bombacaceae). The intrinsic quantum yield of photosystem 11 of F. longifolia and R.

racemosa were relatively low. However, these species showed capacities of light use for

photochemical processes in penumbra and lightflecks similar to other study species. The

photochemical use of the light was similar in the studied species, with small potential of

lightfleck use. During lightflecks, the reaction centers of photosystem II are mostly closed,

potentially increasing the photoxidation rates. At the end of 30 seconds of lightflecks, NPQ

was not completely activated, could manage a larger portion of energy to photoxidation. The

activation of NPQ during lightflecks in E. wachenheimii was lower, what potentially can

represent larger photoxidation rates during the increases of light intensity. Most of the studied
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individuais had capacity of electron transport limited, with saturation in PPFD smaller than

-2 -1200 jLimoi m s , so that lightflecks of high intensity don't provide larger photosynthetical

rates. The studied species showed similar maximum electron transport rates; although T.

sylvestre had the tendency of taking advantage of superior light intensities, possibly could

reach larger growth in environments with more open canopy. We concluded that the capacity

of light use in these trees in the sub-canopy was essentially similar. Lightflecks, especially

these of low duration, frequently don't promote increase in photosynthesis, being possible

promoters of photoxidative damages in these species. Thus, the light use strategy observed in

these plants was use primarily the luminosity of penumbra and tolerates the intense

lightflecks.
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LISTA DE ABREVIATURAS

Chi: molécula de clorofíla

IChi: molécula de clorofíla em estado singleí fundamental.

'Chf: molécula de clorofíla em estado singleí excitado.

^Chl : molécula de clorofíla em estado íriplet excitado.

CV: coeficiente de variação.

ETR: taxa aparente de transporte de elétrons.

ETR,„ax'' taxa máxima aparente de transporte de elétrons.

Fo'. fluorescência inicial (em folha aclimatada ao escuro).

F'o: fluorescência inicial (em folha aclimatada à luz).

F,„\ fluorescência máxima (em folha aclimatada ao escuro).

F',„'. fluorescência máxima (em folha aclimatada à luz).

F,: fluorescência em determinado instante.

Fv/Fm: rendimento quântico intrínseco do fotossistema II.

FWER: taxa de erro da família.

rendimento quântico da extinção associada a outros processos não fotoquímicos.

0spo: rendimento quântico da extinção não fotoquímica relacionada à foto-proteção.

0PSII'- rendimento quântico do fotossistema II.

NPQ: dissipação não fotoquímica relacionada à fotoproteção.

P680: par central de clorofílas do centro de reação do fotossistema II.

P700: par central de clorofílas do centro de reações do fotossistema I.

PPFD: densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos.

PPFDsah densidade saturante de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos.

PSI: fotossistema I.

PSII: fotossistema II.

Qa: quinona primária.

Qb: quinona secundária.

c]E: dissipação térmica (componente da NPQ) de relaxamento rápido.

cjl\ dissipação térmica (componente da NPQ) de relaxamento lento.

qL: extinção fotoquímica.

Yn'- rendimento quântico da extinção não fotoquímica relacionada à foto-proteção (estimativa
alternativa).
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1. INTRODUÇÃO

A luz é um recurso valioso para as comunidades vegetais, porém, notadamente escasso

nas camadas inferiores de ambientes florestais densos, freqüentes na Amazônia. A

luminosidade nestes ambientes decresce exponencialmente do topo do dossel em direção ao

piso da floresta pela absorção por subseqüentes camadas de vegetação (Szarzynski & Anhuf,

2001). Apesar da luminosidade incidente no topo do dossel de florestas tropicais ser bastante

elevada, podendo alcançar valores máximos de densidade de fluxo de fótons

fotossinteticamente ativos (PPFD) na faixa de 2600 pmol m"^ s"', aproximadamente 94% da

luz é absorvida nos cinco primeiros metros do dossel (Théry, 2001). Esta baixa

disponibilidade de energia luminosa abaixo do dossel limita o crescimento da comunidade

neste estrato de ambientes florestais densos (Montgomery & Chazdon, 2002).

Grande parte das espécies presentes nos ambientes florestais densos tem a capacidade

de tolerar a baixa disponibilidade de luz do sub-dossel. Mesmo espécies típicas de dossel

freqüentemente toleram baixas luminosidades em alguma fase do seu crescimento. A abertura

de clareiras proporciona um aumento na disponibilidade de energia que, potencialmente,

possibilita o aumento da taxa de crescimento (Kursar & Coley, 1999). Porém, estes eventos

são relativamente raros, sendo estimado que uma área apresente esta maior disponibilidade de

luz por menos de 1 /o do tempo (Connell, 1989). Após a abertura de uma clareira, as plantas

remanescentes mais altas tendem a apresentar maiores taxas de crescimento e com isto têm

maior chance de ocupar a lacuna aberta no dossel (Uhl ei ai, 1988). Desta forma, espécies

com maiores taxas de crescimento no ambiente sombreado tem maior chance de alcançar o

dossel.



A luz recebida pelas espécies que habitam o sub-dossel apresenta grandes flutuações de

intensidade devido à existência de pequenas aberturas no dossel que, com o movimento de

rotação da Terra, proporcionam a passagem de feixes luminosos ao longo do dia {lightflecks).

Considerando o efeito integrado da presença de nuvens no céu com o movimento aparente do

sol durante o dia, estima-se que a maior parte dos feixes luminosos no sub-dossel de florestas

tropicais densas tem duração de segundos a alguns minutos (Küppers et ai, 1996; Allen &

Pearcy, 2000b). Os feixes luminosos potencialmente proporcionam de 10 a 80% do aporte

energético da comunidade de plantas do sub-bosque, dependendo da estrutura do dossel

(Küppers et ai, 1997).

Um importante aspecto que limita a utilização de luz em ambientes com rápidas

variações na luminosidade, como aquelas proporcionadas por feixes luminosos no sub-dossel,

é a fase de indução da fotossíntese. Esta etapa é responsável pelo atraso no aumento da

assimilação de carbono após a transição de baixa para alta incidência de luz (Pearcy, 1990). A

indução é dependente de três processos: regeneração de ribulose-I,5-bisfosfato, ativação da

rubisco e abertura dos estômatos. A regeneração da ribulose-l,5-bisfosfato ocorre

rapidamente, podendo ser realizada 1 a 2 minutos após o aumento da intensidade luminosa

(Sassenrath-Cole & Pearcy, 1992). A ativação da rubisco é um processo mais lento, podendo

ocorrer nos 10 a 12 primeiros minutos após a transição de luz (Pearcy, 1990). A abertura dos

estômatos também ocorre lentamente, podendo demorar mais de 30 minutos para completar

sua resposta à mudança de intensidade luminosa (Küppers & Schneider, 1993). Porém, Allen

e Pearcy (2000a) demonstraram que a regeneração da ribulose-1,5-bisfosfato e a ativação da

rubisco, limitações bioquímicas à indução, ocorrem de maneira coordenada com o aumento da

condutancia estomatica, de forma que a ativaçao bioquímica pode ser muito mais lenta do que

se acreditava. Com isto, o tempo de indução da fotossíntese é um obstáculo ao

aproveitamento de feixes luminosos, em especial, aos de menor duração. Após a diminuição



úã intcnsidâdc luminosâ, ocorre o processo de perdQ ds induçâo, sendo este mâis lento do C]ue

o de indução (Tinoco-Ojanguren & Pearcy, 1993). Isto é causado pelo maior tempo necessário

para a desativação da rubisco e a diminuição da condutância estomática, o que proporciona a

fixação de CO2 pós-iluminação, uma breve assimilação de CO2 em intensidades relativamente

elevadas sob baixa luminosidade, o que compensa em parte a pequena assimilação durante a

fase de indução (Sassenrath-Cole & Pearcy, 1994; Kaiser & Kappen, 2000). Além disto, a

demora na perda da indução pode possibilitar o melhor aproveitamento de feixes luminosos

subseqüentes, uma vez que a fotossíntese já se apresenta parcialmente induzida no momento

do próximo aumento de intensidade luminosa (Pearcy, 1990; Kaiser & Kappen, 2000).

A luz, apesar de vital à sobrevivência da maioria das plantas, pode ser um agente

estressante às plantas presentes nos estratos inferiores da floresta quando em intensidades

elevadas, ocasionadas pela abertura de clareiras ou mesmo pela passagem de feixes luminosos

(Watling et ai, 1997; Kursar & Coley, 1999). Isto se deve à capacidade relativamente baixa

de transporte de elétrons do aparato fotossintético de plantas aclimatadas a ambientes com

baixas intensidades de luz (Sassenrath-Cole & Pearcy, 1994). A energia proveniente da luz

pode então proporcionar ganho de biomassa ou causar danos às plantas, dependendo de qual o

destino que ela recebe.

A energia luminosa captada pode receber vários destinos (Niyogi, 2000). Quando a luz

atinge o complexo coletor de luz do fotossistema 11, moléculas de clorofila passam do estado

fundamental ( Chi) para o estado excitado ( Chi ), que apresenta baixa estabilidade e com isto

baixa duração (Müller et ai, 2001). A energia é então direcionada a uma das vias para a 'Chl*

voltar ao seu estado fundamental (Müller et ai, 2001). Uma das vias possíveis é a

transferência da energia por ressonância para o centro de reação do PSll que a direciona para

processos fotoquímicos. A energia pode também ser dissipada na forma de calor no complexo

coletor de luz do PSll pela ativação de uma via de dissipação não fotoquímica relacionada à



fotoproteção (NPQ). A Chi pode também ser convertida em uma forma mais estável, a

clorofiia íriplet (^Chr), pelo processo de intersystem crossing. A volta da molécula de

clorofila do estado ̂ Chl para 'Chl pode ocorrer com a interação com um carotenóide que

dissipa a energia na forma de calor ou com a interação da ̂ Chl* com o O2 formando oxigênio

singlel ('O2 ), uma espécie reativa de oxigênio capaz de causar danos à estrutura de

membranas, proteínas e ácidos nucléicos. Outra forma de dissipar a energia da 'Chl* é a

emissão de fluorescência, porém esta via apresenta uma baixa contribuição, participando com

aproximadamente 0,6-3% da energia dissipada (Krause & Weis, 1991). Diferentemente das

vias fotoquímica e NPQ, as vias de estabilização da clorofila pelo intersystem crossing e por

fluorescência não são diretamente reguladas, sendo proporcionais à duração média da 'Chr,

que é dependente das vias fotoquímica e NPQ (Müller et ai, 2001).

A via de NPQ é considerada uma das principais válvulas de escape de excessos de

energia no aparato fotossintético (Niyogi, 1999; Külheim et ai, 2002). Durante o processo de

fotossíntese, o fluxo de elétrons no citocromo bef, resultante do transporte entre fotossistema

II (PSIÍ) e fotossistema I (PSI), provoca a entrada de prótons no lúmen, causando a

acidificação deste compartimento (Munekage et ai, 2002). Sob intensidades elevadas de luz,

o  intenso fluxo de elétrons gera um fluxo de prótons do estroma para o lúmen dos

cloroplastos, resultando num ApH elevado entre estes compartimentos, o que ativa a enzima

violaxantina de-epoxidase favorecendo a conversão de violaxantina em zeaxantina, a principal

xantofila responsável pela dissipação de energia na forma de calor (Gilmore, 1997; Ort, 2001;

Munekage et ai, 2002). Outra importante conseqüência da formação deste elevado gradiente

de pH é a regulação alostérica de proteínas do PSII. Isto ocorre com a protonação da proteína

do complexo coletor de luz PsbS devido à acidificação do lúmen do tilacóide, o que muda a

conformação do complexo coletor de luz favorecendo a transferência de energia da clorofila

excitada para a zeaxantina (Li et ai, 2000; Ma et ai, 2003; Niyogi et ai, 2005).



A rápida regulação da dissipação térmica é vital para controlar excessos de energia sem

comprometer a atividade fotossintética quando a luz se toma limitante à fotossíntese

(Munekage et ai, 2002). A formação de zeaxantina é um processo relativamente lento, devido

às características da enzima violoxantina de-epoxidase, que funciona como uma "memória

molecular" da condição de luminosidade média, enquanto a protonação da PsbS ocorre

rapidamente, funcionando como um mecanismo que liga e desliga a dissipação térmica em

poucos segundos (Horton & Ruban, 2005). Desta forma, a dissipação térmica tem grande

importância na regulação da entrada de energia no centro de reação do PSll em plantas de

ambientes sombreados onde ocorrem feixes luminosos (Adams III et ai, 1999).

A energia direcionada para o centro de reação do PSlI pode ter dois destinos (Melis,

1999). Uma possibilidade é a ocorrência de separação de cargas entre o par central de

clorofilas do centro de reação do PSII (P680), que recebe a energia de excitação do complexo

coletor, e a feofitina. Em seguida ocorre a transferência do elétron da feofítina para a quinona

primária (Qa) e desta para a quinona secundária (Qb) sendo direcionada a energia para o PSl.

A carga positiva do P680 é então neutralizada pela doação de elétron da tirosina, sendo a

carga positiva gerada na tirosina neutralizada pela transferência de elétron do complexo

tetranuclear de Mn que obtêm elétrons pela oxidação da água. A outra possibilidade ocorre

quando a Qa se encontra reduzida no momento da separação de cargas entre o P680 e a

feofitina. Neste caso é impossível a transferência do elétron para a Qa, o que resulta na

permanência da feofitina no estado reduzido por um tempo relativamente grande. Isto

promove a recombinação de cargas entre P680 e feofitina o que resulta na produção de P680

triplet que reage com o O2 produzindo o 'O2, uma espécie reativa de oxigênio com grande

potencial de causar dano ao PSII.

Uma parte dos fótons que incidem na folha é captada pelo PSI, excitando o par central

de clorofllas do centro de reações do fotossistema I (P700). Quando o PSI está reduzido.



ocorre a transferência do elétron proveniente do PSII que pode ser transferido para três vias:

transporte cíclico de elétrons, reação de Mehler e redução de NADPH utilizado no

metabolismo assimilatório (Niyogi, 2000). No transporte cíclico de elétrons ocorre a

transferência do elétron do PSI para ferrodoxina com destino à plastoquinona, seguindo então

o transporte linear de elétrons para o PSI (Johnson, 2005). Acredita-se que o transporte cíclico

de elétrons tem como função a produção de ATP e a manutenção do ApH, e com isto a

regulação do NPQ no PSII, nos momentos de saturação do ciclo de Benson-Calvin (Johnson,

2005).

A energia presente no P700 excitado pode também impulsionar a reação de Mehler, na

qual ocorre a doação de um elétron para a molécula de O2 gerando O2 , uma espécie reativa de

oxigênio potencialmente danosa (Foyer & Noctor, 2000). Porém com a atividade da

superóxido dismutase e da ascorbato peroxidase, o O2" é utilizado na produção de H2O,

completando o chamado ciclo água-água, no qual os elétrons provenientes da oxidação da

água no PSII resultam na formação de água (Asada, 1999). Assim como o transporte cíclico

de elétrons o ciclo água-água representa uma via de dissipação de excesso de energia

mantendo o ApH necessário para a manutenção do NPQ no PSII, apesar de não produzir um

rendimento líquido de ATPs (Cruz et ai, 2005).

Em situações de excesso de luz, a ativação do NPQ no PSII resulta na diminuição do

envio de elétrons para o PSI provocando o excesso de energia no PSI devido ao aumento na

proporção de P700 no estado oxidado, sem capacidade de transferência de energia para

reações fotoquímicas (Stroch et ai, 2004). Mas diferentemente do P680, o P700 é bastante

estável no estado oxidado sendo capaz de dissipar a energia de excitação na forma de calor

(Stroch et al.^ 2004).

Por último, a energia direcionada ao metabolismo assimilatório, na forma de ATP e

NADPH, é dividida principalmente entre duas vias competitivas: fotossíntese e



fotorrespiração (Niyogi, 2000). A proporção em que ocorrem estas duas vias metabólicas é

dependente da razão entre CO2 e O2 no cloroplasto e da afinidade da rubisco por estes dois

substratos, que é fortemente influenciada pela temperatura (Foyer & Noctor, 2000).

A fotorrespiração é um processo de assimilação de O2 dependente de luz, iniciado com

a oxigenação da ribulose-l,5-bisfosfato pela rubisco (Foyer & Noctor, 2000). Embora a

fotorrespiração seja freqüentemente considerada como um mecanismo de dissipação de

excessos de energia, este processo representa uma estratégia pouco eficiente para a dissipação

de excessos de energia em plantas não afetadas por estresse, em especial o estresse hídrico

(Foyer & Noctor, 2000). Isto ocorre porque fotossíntese e fotorrespiração saturam

simultaneamente com o aumento da intensidade luminosa e a fotorrespiração utiliza energia

mesmo em baixas intensidades luminosas.

O estado do PSII é um indicador do desempenho geral da fotossíntese e da presença de

excessos de energia potencialmente danosos (Maxwell & Johnson, 2000). Isto é devido à

grande correlação, em muitas condições, da taxa de transporte de elétrons do PSII com a

fotossíntese e porque o PSII é a parte do aparato fotossintético mais vulnerável a excessos de

luz. Desta forma, o estudo da destinação da energia no PSII é uma importante ferramenta para

compreender potenciais efeitos da luminosidade ambiente em plantas. Nos ambientes de sub-

dossel de florestas densas, freqüentes na Amazônia, informações a respeito da capacidade de

utilização e possíveis efeitos negativos de feixes luminosos são ainda restritas, não sendo

conhecida a importância relativa da luminosidade da penumbra e de feixes luminosos para

plantas no sub-dossel.



2. OBJETIVOS

O objetivo do trabalho foi investigar a utilização da luz em plantas arbóreas no sub-

dossel de uma floresta Amazônica considerando as rápidas transições de intensidade luminosa

presentes neste ambiente. Avaliando se feixes luminosos curtos e intensos são importantes

para plantas de sub-dossel ou se são apenas tolerados, sendo a luminosidade de penumbra o

aporte energético mais importante.

tanto, foram utilizadas técnicas de fluorescencia da clorofíla ci como indicadoras da

capacidade de aproveitamento de luz e dissipação de excessos de energia, durante a penumbra

e ao fínal de feixes luminosos curtos (30 s e 300 s). Adicionalmente, as intensidades

luminosas saturantes ao fotossistema II e as taxas máximas de transporte de elétrons foram

estimadas por medições da fluorescência em níveis crescentes de luminosidade artificial.



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Sítios de estudo e material vegetal

O estudo foi realizado nas reservas do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos

Florestais (PDBFF) localizadas no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, a aproximadamente

80 km de Manaus-Amazonas (2°25'S, 60°O). A região apresenta temperatura variando de 19 a

39 °C com precipitação anual de 1900 a 2300 mm, vegetação relativamente não perturbada e

com grande riqueza de espécies arbóreas (média de 280 espécies por hectare) sendo

caracterizada como floresta de terra-firme típica (Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos

Florestais - PDBFF, 2004). Utilizou-se as reservas km 41, Cabo Frio, Gavião e a trilha km

37-km 41, áreas estas compostas de mata primária contígua com a matriz de floresta da

região.

Foram estudadas oito espécies freqüentes nas florestas primárias da região (PDBFF.

dados não publicados). As espécies escolhidas pertencem a famílias diferentes e ocupam,

quando adultas, estratos diferentes da floresta (Ribeiro et ai, 1999; Laurance et ai., 2004), o

que potencialmente permite observar um número maior de estratégias de aproveitamento

luminoso. As espécies Eschweüera wachenheimii (Lecythidaceae), Fusaea longifolia

(Annonaceae), Rinorea racemosa (Violoceae) e Virola calophylla var. calophylla

(Myristicaceae) são consideradas árvores de sub-bosque ou arvoretas. Por outro lado, Licania

heteromorpha (Chrysobalanaceae), Theobroma sylvestre (Sterculiaceae) e Swartzia reticulata

(Leguminosae) chegam a alturas medianas, podendo alcançar o topo do dossel. A espécie

Scleronema micranthum (Bombacaceae) é, dentre as espécies estudadas, a que apresenta a

maior altura (PDBFF, não publicado), podendo atingir o status de emergente.
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Os indivíduos selecionados estavam em locais sem sinais de perturbações recentes na

estrutura do dossel, como clareiras resultantes da queda de árvores, de modo que a maior parte

da copa fosse sombreada por árvores mais altas. Para evitar o agrupamento na amostragem,

localizei um indivíduo de cada espécie antes de iniciar a procura pelo segundo de cada espécie

e assim sucessivamente, percorrendo cada trilha somente uma vez. Foi estabelecida, também,

uma distância mínima de aproximadamente 100 metros entre os indivíduos para evitar a

dependência das amostras gerada pelo agrupamento de indivíduos de espécies diferentes. Este

procedimento resultou numa amostragem total de 11 indivíduos por espécie. Com isto,

mimmizou-se o risco de ocorrência de pseudo-repetições e de fatores ambientais

tendenciarem a amostragem. Porém, a possível ocorrência preferencial ou estrita de espécies

em determinada condição ambiental (ex. tipo de solo, associações bióticas, proximidade de

corpos d água) não foi controlada, sendo então considerada como característica da espécie.

Foram coletadas materiais testemunhas de todos os indivíduos estudados para a confirmação

da identificação botânica das espécies pelo técnico do herbário do INPA.

3.2. Medições de fluorescêncía da clorofila a

As medições de fluorescência da clorofila a foram realizadas nos meses de setembro e

novembro de 2004, que correspondem à estação com menor precipitação, e janeiro e fevereiro

de 2005, estação de maior precipitação. O período de medições foi de 13:00 às 17:30 horas

momento em que as folhas possivelmente já haviam recebido boa parte dos feixes luminosos

do dia (Küppers e/ «/., 1996; Adams III al. 1999). Para isto, utilizou-se um fluorômetro

com modulação de amplitude de pulso (modelo 0S5-FL, Opti-Sciences, Tyngsboro) equipado



com clipes de aclimatação ao escuro e clipes de corpo aberto com medição de temperatura

foliar e PPFD (considerações a respeito da utilização de clipes foliares no anexo).

Para cada medição, cortei com podão um ramo sombreado pertencente a um dos galhos

mais baixos da árvore, com alturas aproximadas de 4 a 12 metros. Em seguida, foram

selecionadas uma porção do ramo com folhas/folíolos sem sinais visíveis de senescência, com

grande expansão foliar/foliolar, coloração típica, e com a menor área afetada por herbivoria,

patógenos ou crescimento de liquens. Cortou-se então o ramo dentro d'água, mantendo o local

do corte imerso até o final das medições para evitar a desidratação. É importante ressaltar, que

as espécies escolhidas não exudam látex ou resina na região de corte, fato que poderia

obhterar os vasos do xilema no momento do corte causando modificações severas no

metabolismo fotossintético (Santiago & Mulkey, 2003). Em seguida, foi sombreado o ramo

utilizando-se um guarda-chuva preto a fím de reduzir a luminosidade do ambiente, de modo

que, esta tenha pouca interferência nas medições.

Em uma das folhas/folíolos, aclimatou-se uma região ao escuro por aproximadamente

20 minutos (maiores detalhes a respeito do procedimento de aclimatação ao escuro no anexo),

enquanto realizei as demais medições. Posteriormente, iluminou-se esta região da folha com

luz vermelho-extremo (735 nm) por 3 segundos, visando garantir a redução do centro de

reação do PS II, medindo então a tluorescência inicial {Fo). Em seguida, iluminou-se a região

com um pulso de luz saturante para a medição da fluorescência máxima {F,„). Paralelamente,

aclimataram-se três regiões de uma folha/folíolo vizinha ao escuro por 20 minutos onde

determinou-se os valores de fluorescência de maneira semelhante para verificar a variação

destes na folha/folíolo.

Para acompanhar o perfil fotoquímico durante feixes luminosos, iluminou-se por 120

segundos com PPFD de -25 pmol m"^ s"' uma região adjacente da folha/folíolo utilizando a

lâmpada halógena interna do aparelho. Em seguida, ajustou-se a lâmpada para PPFD de
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-1160 iimol m s ' (intensidade máxima que a lâmpada halógena do aparelho emite

continuamente) e após 30 e 300 segundos, medi oF,q disparei um pulso de luz saturante para

medir o F',„. É importante ressaltar que não era transmitido calor da lâmpada para a

folha/folíolo, uma vez que a luz era conduzida por fibras ópticas. Em seguida, desliguou-se a

lâmpada halógena e ligou-se a lâmpada vermelho-extremo do aparelho, acompanhando o

decréscimo do valor de fluorescência até sua estabilização (-3 segundos), quando foi medido

o parâmetro F'„. A intensidade luminosa utilizada para simular a luminosidade da penumbra e

de feixes luminosos no sub-dossel e a duração dos feixes luminosos foram compatíveis com

os valores observados por Küppers el ai (1996) em folhas do interior da copa de árvores do

sub-dossel (10 m de altura) em uma floresta tropical chuvosa da Costa Rica.

Para caracterizar o aparato fotoquímico da folha na condição de luminosidade da

penumbra do sub-dossel, iluminou-se uma outra região da folha/folíolo com -25 pmol m'^ s*'

de luz, utilizando a lâmpada halógena interna do aparelho, por 120 segundos. Foi medido,

então, o F/ e disparado um pulso de luz saturante para a determinação do F\„. A lâmpada

halógena foi desligada e, então, ligada a lâmpada vermelho extremo do aparelho para a

medição do F\, após a estabilização do sinal (-3 segundos). Em seguida realizou-se, na

mesma região, uma curva de luz para a determinação da luminosidade saturante e taxa

aparente de transporte de elétrons {ETR) máxima. Para isto, a amostra foi submetida a nove

níveis crescentes de luminosidade (de PPFD -55 pmol m"^ s'' até -405 pmol m"^ s"'), sendo

que após 60 segundos em cada nível, foi medido o F, e disparado um pulso de luz saturante

para a medição do F\„. Uma vez que o controle do aparelho era manual, após cada leitura de

F m ocorria —5 segundos extra de iluminação antes de se iniciar o nível seguinte da curva de

luz. Em alguns indivíduos (em especial da espécie T. sylvesíre) não ocorria a saturação da

ETR durante os nove níveis de luz estabelecidos, então realizou-se dois níveis extras na curva

de luz (até PPFD -500 pmol m'^ s*'). Como o aproveitamento da luz ambiente é relacionado
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com ã câpâcidadc de absorção de luz pela folha, fator este influenciado fortemente pelo teor

de clorofilas, foram medidos os teores relativos de clorofilas nas folhas utilizadas nas

medições de fluorescência com um medidor de clorofila portátil (modelo CCM-200, Opti-

Sciences, Tyngsboro).

3.3. Cálculos de parâmetros de fluorescência da clorofila a

O rendimento quântico intrínseco do PSII (freqüentemente denominado rendimento

máximo do PSII, rendimento potencial do PSII, ou simplesmente razão F,//%„), que expressa a

proporção da luz absorvida por clorofilas associadas ao PSII que seria usada em processos

fotoquímicos se todos os centros de reação do PSII estiverem abertos (Maxwell & Johnson,

2000), foi calculado como:

K  F -F«' /;# 11 (1)
F  F
m  * m

O rendimento quântico do PSII {0psn)^ também denominado rendimento quântico

efetivo do PSII, indica a proporção da luz absorvida por clorofilas associadas ao PSII que é

utilizada em processos fotoquímicos (Maxwell & Johnson, 2000) e foi calculado como:

F' -F
(2)

r
m

A extinção fotoquímica {qL), parâmetro que representa o grau de abertura dos centros

de reação do PSII (isto é a proporção de Qa em estado oxidado), foi calculado de acordo com

Kramer et ai (2004) considerando o modelo de unidade fotossintética em 'lago" da seguinte

forma:
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F' -F F'
qL = ^ '

F\ -F' F.
m  o

(3)

O rendimento quântico da extinção não fotoquímica relacionada á foto-proteção {0npo)

e o rendimento quântico da extinção associada a outros processos não fotoquímicos {(I>m)

foram calculados de acordo com Kramer et ai (2004) como:

NPQ^\ + qL^{F,„lF,-\)

sendo NPQ definido como:

^ ^ 1
NPQ + \+qL-(FJF,-\)

NPQ = (6)
F'...

Uma vez que foi medido o parâmetro F,„ em folhas com somente 20 minutos de

aclimatação ao escuro, a estimativa de 0i\'po considera principalmente a dissipação térmica de

relaxamento rápido {qi-^ sendo a extinção térmica de relaxamento lento (q,) estabelecida

anteriormente ao experimento incluída como componente do 0,\o (Kramer et ai, 2004).

Utilizou-se, também, o parâmetro Yn. uma alternativa ao parâmetro 0npq, quando não

foi possível medir F'o (após 30 segundos de feixe luminoso). Calculou-se este parâmetro

segundo Kramer et ai (2004) como:

y. = NPQ-j- (7)
m

A taxa aparente de transporte de elétrons do PSII {ETR) foi calculada conforme

Rascher et a/. (2000), usando o fator de absorção de luz geral de 0,84 uma vez que não é

conhecida a absorção de luz exata de cada indivíduo estudado e assumindo uma distribuição

igual de luz entre PSI e o PSII:



15

ETR = . PPFD. 0,84 • 0,5
(o)

A ETR máxima e a PPFD saturante foram estimadas fazendo a regressão não linear de

ETR versus PPFD utilizando o programa SigmaPlot 8.02 Demo (SPSS, 2002), com o modelo

de função exponencial simples (Rascher et ai, 2000):

sendo a=ETR„,av e considerando PPFDsat como o valor de PPFD quando ETR=0,9 ETR,„ax.

Como este modelo representa o crescimento até um máximo, não são relevantes os valores de

ETR obtidos em intensidades luminosas muito elevadas, que levam ao decréscimo da ETR.

Com isto, foram considerados somente os pontos da curva de luz até o maior valor observado

mais o ponto seguinte, caso este seja o segundo maior valor observado. Descartou-se as

curvas de luz que obtiveram sua saturação antes do quarto ponto.

3.4. Análises estatísticas

Os testes de significância foram realizados para conhecer a relação entre as espécies

estudadas e os parâmetros medidos utilizando testes de permutação. Optou-se por esta classe

de testes uma vez que estes não possuem as premissas dos testes paramétricos, nem

apresentam baixo poder (elevada taxa de erro tipo 11) como os testes não paramétricos

tradicionais (Adams & Anthony, 1996; Ludbrook & Dudley, 1998; Peres-Neto & Olden,

2001). É importante frisar que os testes de randomização apresentam os mesmos níveis de

significância (taxa de erro Tipo I) e poder (taxa de erro Tipo II) dos testes paramétricos

correspondentes quando os dados analisados se enquadram nas premissas dos testes
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psrsmctricos, porem testes pârâmétricos spresentsm perdâ de poder se suss premissâs forem

quebradas (Manly, 1997a).

Apesar dos testes de permutação terem sido propostos por R. A. Fisher em 1936 como

base da inferência estatística, estes tiveram sua utilização restrita devido às dificuldades de

realização somente superadas com o uso dos recursos computacionais intensivos disponíveis

atualmente (Ludbrook & Dudley, 1998). A base dos testes de randomização consiste em

reordenar aleatoriamente milhares de vezes os dados coletados (Manly, 1997a). Desta forma,

cria-se um modelo nulo constituído de situações onde a hipótese nula é verdadeira, uma vez

que os padrões obtidos são resultantes do acaso. Para calcular a probabilidade de errar ao

rejeitar a hipótese nula calcula-se a proporção das vezes que os padrões gerados ao acaso são

mais bem definidos (ex. apresentam maior estatística F) que o padrão observado (Manly,

1997a).

As principais características que diferenciam os testes de randomização dos testes

paramétricos são: a) os dados não precisam ser enquadrados em nenhuma distribuição teórica,

como a normal; b) não se assume que os indivíduos de estudo foram sorteados dentre todos os

indivíduos da população; c) a hipótese nula analisada é que as amostras provêm da mesma

fonte, ao contrário dos testes paramétricos que assumem variância homogênea e têm como

hipótese nula que as médias das populações são iguais (Manly, 1997a). Desta forma, posso

reafirmar a adequação dos testes por randomização à análise dos dados deste trabalho uma

vez que estes apresentam desvios severos de distribuições normais e não sorteei os indivíduos

estudados, visto que não são conhecidos todos os indivíduos das espécies estudadas nas

reservas do PDBFF. Por último, a premissa de variância homogênea, não se mostrou razoável

para os dados coletados. Como os testes de permutação assumem como hipótese nula que as

amostras provêm da mesma fonte, isto é, têm a mesma distribuição, as evidências de que as

médias e/ou variâncias são diferentes resultam em evidências contra a hipótese nula. É
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importante írisar que em sistemas biológicos complexos diferenças nas variâncias são

características importantes que refletem fenômenos como o nível de redundância na regulação

da expressão gênica e nível de redundância em vias bioquímicas, portanto é importante

utilizar esta informação na análise dos dados (Amzallag, 2001).

Para estimar ocorrência de diferenças entre as espécies nos parâmetros medidos,

realizaram-se análises de variância de um fator por randomização utilizando a estatística F

como medida de variação entre grupos. Utilizou-se o software gratuito EcoSim 7.7 (Gotelli &

Entsminger, 2004) configurado para 90.000 permutações obtidas por amostragem aleatória de

Monte Cario. Avaliou-se também as diferenças associadas às condições de iluminação

(penumbra, 30 segundos de feixes de luz e 300 segundos de feixes de luz) no conjunto das

espécies por meio de análises de variância de dois fatores por randomização utilizando a

estatística F como medida de variação. Para isto, utilizou-se o software RT 2.1 (Manly,

1997b) configurado para 100.000 permutações obtidas por amostragem aleatória de Monte

Cario.

Para os parâmetros com diferenças significantes (a=0,05), realizou-se testes de

comparação múltipla a posteriori. Para isto, realizou-se múltiplos testes comparando as

espécies uma a uma pelo método minP step-down de Westfall e Young utilizando o algoritmo

otimizado por Ge et ai (2003). Este método consiste em medir a diferença entre cada par de

espécies (neste caso usando a estatística 7), realizar permutações pelo método de amostragem

aleatória de Monte Cario, calcular o valor P de cada teste e realizar a correção do valor P

Esta correção considera a taxa de erro da família (FWER), isto é, controlando os valores P

individuais para que probabilidade de ocorrer ao menos um erro do Tipo I seja igual a a (Ge

et ai, 2003). Este método de comparação múltipla é considerado com forte controle da

FWER, apesar de bem menos conservativo (isto é com maior poder) que métodos mais

simples como o de Bonferroni sem apresentar nenhuma assunção com relação à natureza dos
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dados (Ge et ai, 2003). Realizou-se este protocolo com o software livre R 2.0.1 (R

Development Core Team, 2004) com o pacote Mulltest 1.5.2 (Pollard et ai, 2004).

Para testar a validade da aclimatação ao escuro utilizando-se clipes abertos modificados

(descrito no anexo), foram realizadas análises de variância de um fator por randomização.

Conduziram-se os estes testes da mesma maneira que os descritos anteriormente, porém, fiz

um teste para cada espécie, comparando o grupo de dados de F,/F,„ proveniente das

folhas/folíolos no qual realizei as principais medições de fluorescência e três grupos de dados

de Fy/F,„ provenientes de três regiões nas folhas/folíolos vizinhas. Calculou-se, também, o

coeficiente de variação (CV=100 x desvio padrão/média) dos valores de FyF,„ e dos teores

relativos de clorofilas nas três regiões das folhas/folíolos vizinhas. Os dados foram

submetidos a análises de variância de um fator por randomização conforme descrito

anteriormente.
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4. RESULTADOS

Comparando os valores de Fy/F,n obtidos com clipes de aclimatação ao escuro

tradicional e clipes abertos modificados só observei diferenças em S. micranlhum (Tabela 1).

Desta forma, os clipes abertos modificados forneceram resultados razoáveis para as demais

espécies, compatíveis com cálculos que necessitam de leituras de fluorescência de folhas

aclimatadas ao escuro e folhas submetidas à luz.

Tabela I. Resultados de ANOVAs comparando valores de F,JF„, obtidos com clipes de aclimatação ao escuro
tradicionais e clipes abertos modificados.

Espécie p
Eschweilera wachenheimii 1,53 022^
Fusaea longifolia 0,40 0754
Licania heíeromorpha 1,94 0 138
Rinorea racemosa 1^04 0 385
Scleronema micranihiim 5J2 0 004
Swartzia reíiculala 0^41 0 752
Theohroma sylveslre ] q I ̂ 2
Virola calophy/la 0,91 0^444

A variação nos valores de F^F,„ e nos teores de clorofilas nas três regiões de cada

folha/folíolo não se apresentou diferente nas espécies estudadas (F=0,25; P= 0,973 e F=0 29*

P=0,981). A variação nas regiões das folhas foi bem menor em valores de Fy/F,„ (Figura 1) do

que nos teores de clorofilas (Figura 2).
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Os valores de F,/F„, apresentaram-se diferentes entre as espécies (/^=6,04; /'<0,001)

sem apresentar severas diferenças em sua dispersão (Figura 3). O (Dpsn durante a penumbra

mostrou a tendência de apresentar diferenças entre espécies (/^=3,07; P=0,006), porém os

testes de comparação múltipla realizados a posíeriori não identificaram nenhuma diferença

significativa (Figura 4). A dispersão dos valores em S. micranlhim e E. wachenheimii foi

notavelmente maior que nas demais espécies. O conjunto de espécies estudadas apresentou

diferenças no em condições diferentes de iluminação (f=7855,02; 7'<0,001). Durante

feixes luminosos, os valores de ^psu apresentaram sensíveis decréscimos sendo

freqüentemente não detectáveis, isto é, menores que 0,001 (Figuras 5 e 6). Não identifiquei

diferenças de <t>psu entre as espécies durante feixes luminosos (30 s: F=l,07; P=0,387; 300 s:

F—0^60, 7^—0,766). É importante notar que, ao final de 300 segundos de feixes luminosos

ocorre a tendência de aumento dos valores de 0ps// o que, considerando os valores elevados

de PPFD incidentes, corresponde a ETRs freqüentemente maiores que as observadas na

penumbra.
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Figura 3. Rendimento quântico intrínseco do PSll (números iguais, na parte
superior, representam diferenças signiflcantes; Ew: E. wachenheimii, Fl: F.
longifolia, Lh: L. heteromorpha', Rr: /?. racemosa", Sm: S. micranthum', Sr: S.
reliciilaia-, Ts: T. sylvesíre; Vc: V. calophylla).
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Não encontrei diferenças entre espécies nos valores de qL obtidos sob iluminação de

penumbra (f=0,78; 7^=0,591) nem ao final de feixes luminosos de 300 segundos (f=l,]l;

/'-0,353) conforme ilustrado nas figuras 7 e 8. Houve uma sensível diminuição destes valores

após 300 segundos de feixes luminosos (F=2015,19; /><0,001) sendo, em muitos indivíduos,

não detectável (í7Z,<0,00 1). Os valores de durante iluminação de penumbra não

apresentaram diferenças entre espécies (7^=1,04; P=0,0405; Figura 9), mas no final de feixes

luminosos de 300 segundos encontrei diferenças entre espécies (7^=5,58; P<0,001; Figura

10). Não estão presentes diferenças severas na dispersão dos valores de sendo marcante

o aumento destes valores sob a iluminação de feixes luminosos (F= 110,52; 7'<0,001) O

restante da extinção não fotoquímica, quantificado pelo parâmetro 0^0 não demonstrou

diferenças entre espécies sob iluminação de penumbra (F=0,48; 7^=0,830; Figura 11). Porém,

ao final de feixes luminosos de 300 segundos detectei diferenças (F=6,526; P<0,000)

ocorrendo a tendência de valores superiores em E. wachenheimii (Figura 12). Os valores de

0i\]O foram maiores durante feixes luminosos no conjunto das espécies (7^=110,52; /*<0 000)
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O parâmetro Y,v, de significado semelhante a 0/\ipq, também não indicou diferenças entre as

espécies durante a iluminação de penumbra (F=0,90; 7^=0,506; Figura 13). Com este

parâmetro foi possível avaliar o rendimento quântico do NPQ após 30 segundos de feixes

luminosos, identificando diferenças entre espécies (F=4,33; P=0,001; Figura 14). Assim

como 0NPo-< o Y\> também apresentou diferenças ao final de 300 segundos de feixes luminosos

(F=5,19; y'<0,001; Figura 15). A dispersão dos valores de Ym durante feixes luminosos foi

maior em E. wachenheimn sendo que no final de 30 segundos S. reticulaía também

apresentou dispersão relativamente elevada. Analisando as espécies em conjunto, constatei

que os valores de fv apresentam diferenças entre as condições de iluminação (f=l287,64;

/'<0,001). É importante notar que nos primeiros 30 segundos de feixes luminosos formou-se

um padrão nos valores de Y^ que se manteve na medição após 300 segundos de iluminação,

apesar dos valores apresentarem a tendência de aumento.
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Figura 7. Extinção fotoquímica durante iluminação com PPFD de -25 gmoi m "
s"' (Ew: E. wachenheimir, Fl: F. longifolia\ Lh: L heteromorpha\ Rr: R.
racemosa\ Sm: S. micranthum\ Sr: S. reíiciilata\ Ts: T. sylvestre\ Vc: V.
calophylla).
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As espécies estudadas apresentaram valores relativos de clorofilas diferentes (F=5,21;

P<0,00]) com dispersão aproximadamente homogênea, excetuando-se S. reticiilaía que

apresentou maior variação (Figura 16). Os valores de ETR,„a.x apresentaram diferenças entre

espécies (f=5,81; ̂ <0,001) com dispersão notavelmente maior em T. sylvesíre e V.

calophylla (Figura 17). A PPFDsat mostrou-se diferente entre espécies (F=9,44; F*<0,001)

com uma maior dispersão dos valores em T. sylvesíre (Figura 18).
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Figura 16. Valores relativos de clorofilas (números iguais, na parte superior,
representam diferenças significantes; Ew: E. wachenheimii; Fl: F. longifolia\ Lh:
L heíeromorpha; Rr: R. racemosa; Sm: S. micranlhum: Sr: S. reticulata\ Ts: T.
sylvesíre-, Vc: V. calophylla).
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5. DISCUSSÃO

A utilização dos clipes abertos modificados para a aclimatação de regiões da folha ao

escuro foi bem sucedida para a maioria das espécies. Nestas, os valores dos sinais de

fluorescência, quando normalizados pela razão Fy/F,„, resultaram em valores próximos dos

obtidos nas três regiões das folhas/folíolos vizinhos onde utilizei clipes de aclimatação ao

escuro tradicionais (com arquitetura incompatível com medições de amostras iluminadas).

Desta forma, utilizei a média dos valores de F,/F,„ obtidos em cada indivíduo para a

caracterização das espécies. No caso de S. micranthum, os valores de F^F,„ obtidos com

clipes abertos modificados foram notadamente diferentes, sendo na maioria das vezes,

menores que o menor valor obtido no folíolo vizinho. Esse resultado indica que a pequena

quantidade de luz que possivelmente atingia a folha no momento do posicionamento do cabo

de fibras ópticas foi capaz de induzir processos de dissipação térmica de excessos de energia

ou causava o fechamento dos centros de reação do PSII, sendo a iluminação vermelho

extremo, que antecedeu as leituras, ineficiente na reversão deste processo. Optei então por

desconsiderar as leituras de fluorescência em S. micranthum realizadas com clipes abertos

modificados. Desta forma, não foi possível calcular qL, 0nfq. f/v, 0no para esta espécie,

sendo os valores de F/F„, utilizados, referentes somente às medições realizadas nos folíolos

vizinhos com clipes de aclimatação ao escuro tradicionais.

O coeficiente de variação dos valores de Fy/F„ de três regiões de cada lâmina

foliar/foliolar demonstrou razoável uniformidade nas regiões analisadas. Esta baixa variação

dá suporte aos cálculos de parâmetros de fluorescência que utilizam simultaneamente dados

obtidos em regiões submetidas ao escuro e obtidos em regiões submetidas á iluminação. As

maiores variações dos teores relativos de clorofílas indicam que estrutural e bioquimicamente
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as lâminas foliares/foliolares são menos uniformes. Porém a maior parte dos valores de CV

foi menor que 10% (68 dos 85 valores analisados). É importante frisar que ambos indicadores

de heterogeneidade na lâmina foliar/foliolar não apresentaram padrões associados às espécies.

Com isto, erros advindos da quebra da assunção de uniformidade nas lâminas

foliares/foliolares nos parâmetros de fluorescência calculados com medições em mais de uma

região da folha foram dispersos entre as espécies.

As efíciências quânticas intrínsecas do PSII (valores de Fy/F,„) de F. longifolia e R.

racemosa foram menores que na maioria das espécies estudadas, sendo abaixo de 0,8 na

maior parte dos indivíduos. Valores abaixo deste patamar são considerados indicativos da

ocorrência processos de fotoinibição, ou seja, decréscimo na capacidade fotossintética

(Krause eí al, 1988). Esta diminuição na eficiência intrínseca do PSII pode ser ocasionada

pelo aumento na taxa de fotooxidação da sub-unidade Dl do PSII e/ou devido à dissipação

térmica de relaxamento lento {ql) (Horton et ai, 1996; Cruz et ai, 2005). Analisando os

valores de 0psn destas duas espécies durante a penumbra e feixes luminosos, observei

aproveitamento de luz semelhante ao das demais espécies. Desta forma, caso os danos

fotooxidativos sejam mais intensos nestas espécies estes não representam prejuízos sérios ao

desempenho fotossintético. Danos fotooxidativos a centros de reação podem inclusive

representar um mecanismo de regulação da utilização de energia. Os centros de reação

danificados, em determinadas condições, dissipam energia na forma de calor, contribuindo

então para a dissipação não fotoquímica como um componente do ql, protegendo os centros

de reação vizinhos de excessos de energia (Lee et ai, 2001; Stroch et ai, 2004). A ql também

pode ser originada do complexo coletor de luz do PSII, com mecanismos não elucidados

completamente até o momento, apesar de existirem evidências da importância da zeaxantina e

da protonação do complexo coletor de luz do PSII neste processo (Horton et ai, 1996; Stroch

et ai, 2004).



A capacidade de utilização da luz em processos fotoquímicos foi semelhante nas oito

espécies estudadas. Sob a iluminação de penumbra, o 0psii foi relativamente elevado, com

diminuição muito acentuada durante os feixes luminosos simulados, sendo muitas vezes

abaixo do limite de detecção (menos de 0,1% da energia absorvida utilizada para processos

fotoquímicos). Porém, ao final de 300 segundos de luminosidade elevada, houve tendência de

elevação do 0psih com valores acima do limite de detecção em mais da metade das amostras.

Apesar da baixa eficiência de aproveitamento de energia durante feixes luminosos a

disponibilidade muito maior de energia luminosa proporcionou ETRs, freqüentemente,

superiores às obtidas sob iluminação de penumbra. Embora não tenha sido medida a

absorvância de radiação fotossinteticamente ativa das folhas/folíolos, fator levado em conta

no calculo de £77?, foi medido o teor relativo de clorofilas, que por sua vez é associado com a

absorbância de radiação fotossinteticamente ativa (Kitao et ai, 2003). Desta forma, é razoável

supor que os valores de ETR de E. wachenheimii foram subestimados. Os valores de ETR não

podem ser considerados como indicadores diretos da taxa fotossintética, pois apesar dos dois

parâmetros estarem fortemente correlacionados em condições controladas de laboratório, no

campo, tal correlação é quebrada devido à mudança na proporção em que ocorrem os demais

processos que utilizam a energia do transporte de elétrons, como fotorrespiração, metabolismo

do nitrogênio e fotooxidação (Maxwell & Johnson, 2000). Porém, considerando que a

assimilação de carbono pela fotossíntese é dependente do transporte de elétrons do PS 11,

limitações na capacidade de transporte de elétrons do PSII, obrigatoriamente, limitam a

fotossíntese.

A extinção fotoquímica, isto é, o grau de abertura dos centros de reação do PSII, se

mostrou semelhante entre as espécies. No final de 300 segundos de iluminação intensa, foi

marcante o fechamento da maior parte dos centros de reação do PSII, indicando sua saturação

durante feixes luminosos. O fechamento dos centros de reação é um indicativo de que a
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regulação do rendimento quântico do PSII realizada dissipando energia por vias não

fotoquímicas não foi suficiente para dissipar excessos de energia absorvida (Horton eí ai,

1996). Diminuições acentuadas na proporção de centros de reação do PSII abertos aumentam

a susceptibilidade à fotooxidação (Melis, 1999). Desta forma, feixes luminosos podem ser

responsáveis por aumentos nas taxas de dano oxidativo ao PSII.

O perfil de dissipação não fotoquímica de energia {0npo c ̂ no) sob a iluminação de

penumbra nas espécies estudadas é semelhante. Mesmo as espécies F. longifolia e R.

racemosa, que apresentaram menores valores de e com isto apresentam uma dissipação

não fotoquímica "basal" mais elevada, devido a centros de reação do PSII danificados ou

dissipação térmica de relaxamento lento {ql), demonstraram ambos os tipos de dissipação não

fotoquímica em níveis semelhantes às demais espécies. Nas condições em que realizei as

medições, a dissipação não fotoquímica responsável pelo abaixamento (extinção da

eficiência) observado nos valores de F^/F,„ é computada integralmente como componente do

<1>N0- Desta forma, outros componentes do 0^0-, induzidos pela luminosidade de penumbra, se

expressam em menor intensidade em F. longifolia e R. racemosa, uma vez que os valores de

0fjo nestas espécies são próximos do observado nas outras espécies. Considerando que o

desempenho fotoquímico foi semelhante entre as espécies, não aponto desvantagens na

estratégia de dissipação não fotoquímica destas duas espécies, independentemente da natureza

do processo responsável pela menor eficiência intrínseca do PSII (F/F,,,).

Ao final de feixes luminosos de 300 segundos, E. wachenheimii não conseguiu ativar

um 0NPQ tão elevado quanto às demais espécies. Estes baixos valores associados com o maior

aumento do sugerem que esta espécie apresentou menor proteção contra excessos de luz

provenientes de feixes luminosos. Isto, porque E. wachenheimii exibiu, assim como as demais

espécies, PSII saturado {qL baixo) durante feixes luminosos, porém com uma parcela maior

da energia excedente dissipada por processos não fotoquímicos não relacionados à foto-
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proteção {0no). Dentre os componentes do existe o intersysíem crossing, um processo de

excitação de moléculas de cloroflia do complexo coletor de luz do PSII que pode resultar na

formação de espécies reativas de oxigênio capazes de causar danos ao PSII (Niyogi, 2000;

Kramer et ai, 2004; Krieger-Liszkay, 2005). No entanto, os valores de F,/F,„ relativamente

elevados desta espécie sugerem que se o iníersyslefn crossing for elevado, paralelamente

funciona um eficiente mecanismo de defesa contra este processo, como a dissipação eficiente

da energia da clorofila iriplet, presença de uma elevada taxa de reparo do PSII ou um sistema

antioxidante eficiente (Niyogi, 1999). Comparando o (parâmetro alternativo ao <í>^po)

medido na penumbra, após 30 segundos da transição para alta luminosidade e após 300

segundos da transição é notável o crescimento destes valores. Considerando que os valores de

0/>,s7/ também foram maiores ao final de 300 segundos de feixes luminosos do após 30

segundos, conseqüentemente mais energia foi alocada nas vias incluídas no aos 30

segundos de feixes luminosos do que após 300 segundos. Portanto, assumindo que o

intersysíem crossing corresponde a uma proporção fixa do possivelmente, houve

aumento da fotooxidação no início dos feixes luminosos. Desta forma, a velocidade de

ativação da dissipação térmica de excessos de energia foi insuficiente para proteger o aparato

fotossintético no início de feixes luminosos.

As estimativas da ETR,„ax e da PPFDsat são úteis para conhecer o ponto em que uma

maior disponibilidade de luz deixa de ser um maior aporte energético para representar um

excesso de energia potencialmente causador de estresse. A maioria dos indivíduos amostrados

obteve saturação da taxa de transporte de elétrons em PPFDs menores que 200 pmol m"^ s"'.

Desta forma, feixes luminosos de intensidade elevadas não resultam em maiores ganhos

fotossintéticos podendo causar intensificação dos danos fotooxidativos. Os valores de ETR,„„^

estão numa faixa superior ao observado durante iluminação de penumbra e feixes luminosos.

É importante ressaltar que, embora E. wachenheimii tenha apresentado valores de ETR,„ax
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próximos da maioria das espécies, estes valores podem ter sido sub-estimados em função de

não ser considerada a absorvância real das folha, que pode ser maior considerando o maior

teor de clorofilas. Entretanto, T sylvesíre teve a tendência de aproveitar intensidades

luminosas mais elevadas que as demais espécies, fato que confere a esta espécie uma melhor

capacidade de aproveitar feixes luminosos de intensidade luminosa elevada. Com isto, esta

espécie possivelmente obtém maior crescimento em ambientes com dossel mais aberto.

A partir dos resultados deste trabalho, foi demonstrado que a utilização de luz por

árvores de espécies pouco relacionadas filogeneticamente (famílias diferentes) e com

estratégias de vida diferentes (disputa por estratos diferentes do dossel quando adultas) foi,

em linhas gerais, semelhante quando tais espécies co-existem no ambiente de sub-dossel.

Entretanto, é importante considerar também que a grande heterogeneidade do dossel em uma

floresta tropical densa proporciona uma variação na disponibilidade de luz numa faixa que

afeta sensivelmente a comunidade vegetal do sub-dossel (Montgomery & Chazdon, 2002;

Poorter & Arets, 2003). Estudos futuros, correlacionando a disponibilidade de luz em cada

indivíduo com a partição da energia pelo PSII e trocas gasosas são necessários para uma

identificação mais precisa da capacidade de utilização de luz e para estimar o tamanho do

efeito das variações na disponibilidade de luz, naturais ou induzidas pelo homem, nas plantas

do sub-dossel.
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6. CONCLUSÃO

A capacidade de utilização de luz em processos fotoquímicos foi semelhante nas

espécies estudadas. Os feixes luminosos curtos (30 e 300 segundos) de alta intensidade

promoveram limitados aportes de energia para processos fotoquímicos e podem ser

responsáveis pelo aumento da taxa de dano fotooxidativo ao aparato fotossintético. As

espécies F. longifolia e R. racemosa apresentaram graus moderados de fotoinibição. No

entanto, não encontrei evidências de menor capacidade fotossintética nestas espécies,

podendo então a fotoinibição destas representar uma estratégia de regulação da transferência

de energia no PSII. A ativação da dissipação térmica de relaxamento rápido (f/£), essencial

em ambientes com rápidas e intensas modificações na disponibilidade de luz, foi menor em E.

wachenheimii. Suponho que esta espécie apresenta algum mecanismo acessório de defesa

contra fotooxidação ou se desenvolva melhor em ambientes com menores variações de

luminosidade, como sob dossel mais fechado. As espécies estudadas apresentaram capacidade

de transporte de elétrons limitada com saturação potencial da fotossíntese em intensidades

luminosas baixas. Portanto, a estratégia de utilização de luz observada nestas plantas foi

aproveitar preferencialmente a luminosidade da penumbra e tolerar a ocorrência dos feixes

luminosos de maior intensidade.
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ANEXO — Configurações do fluorômetro e clipes

O fluorômetro de modulação de amplitude de pulso (PAM) modelo OS5-FL da Opti-

sciences (Tyngsboro) é composto de unidade central, cabo de fibras ópticas trifurcado, que

conduz luz da unidade central até a amostra e da amostra até o sensor na unidade central, e

clipes para fixação da amostra à fibra óptica. As fontes de excitação presentes no aparelho são

(de acordo com especificações do fabricante):

•  Luz de modulação: diodo emissor de luz (LED) com pico de emissão de luz em 660

nm acoplado a um filtro que bloqueia comprimentos acima de 690 nm com pulsação

de 0,25 a 40 kHz dependendo do momento do teste (O ~ 1 pmol m"^ s"').

•  Luz de saturação/actínica: lâmpada halógena de 35 W acoplada a filtro que bloqueia

comprimentos de onda acima de 690 nm (O ~ 15000 pmol m'^ s"').

•  Luz actínica vermelha: LED com pico de emissão em 685 nm (não utilizada neste

trabalho).

•  Luz vermelho extremo: LED com pico de emissão em 735 nm com filtro vermelho

extremo acoplado.

O controle da intensidade das luzes de excitação é realizado selecionando o valor da

potência de cada fonte luminosa numa escala de O a 255 (do desligado ao máximo).

Como a intensidade luminosa incidente na folha depende da distância e ângulo da

fonte luminosa em relação à folha, utilizou-se uma configuração do aparelho para utilização

com clipes de aclimatação ao escuro, no qual a fibra óptica fica próxima à folha com ângulo

de 90 graus, e outra para utilização com clipes PAR, no qual a fibra óptica fica mais distante e

com ângulo de 60 graus. Desta forma utilizou-se as seguintes configurações:
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•  Clipe PAR: intensidade da luz modulada de 120, intensidade da luz saturante de 220

com duração de 0,8 segundos, intensidade da luz vermelha extremo de 120.

•  Clipe de aclimatação ao escuro: intensidade da luz modulada de 50, intensidade da luz

saturante de 120 com duração de 0,8 segundos, intensidade da luz vermelha extremo

de 50.

Para estimar a intensidade da luz actínica incidente em cada valor de potência da fonte

de luz no aparelho, realizou-se medições de PPFD com um sensor quântico Li-190 ligado a

um data logger Li-1000 (Li-Cor, Lincoln). Fixei o sensor a um clipe de arquitetura

semelhante ao clipe PAR, com a parte inferior removida de forma que seja medida a

luminosidade em intensidade semelhante à recebida pelas folhas. Realizou-se quatro medições

de luz com seqüência e duração semelhantes às utilizadas em campo para considerar o efeito

do aquecimento do aparelho e descarregamento da bateria na emissão de luz. Neste teste, foi

possível a realização de somente quatro seqüências completas de iluminação, com intervalos

de 30 minutos entre as seqüências, iniciando com a bateria totalmente carregada. No campo

foi possível a realização de até cinco seqüências por carga completa de bateria, sendo esta

diferença devido à realização de pulsos de luz saturante longos no teste do aparelho no

laboratório que tiveram como finalidade obter a estimativa da intensidade dos pulsos

saturantes. Conforme observado na tabela II, o efeito da temperatura e carga da bateria

tiveram pequeno efeito na intensidade de luz emitida pela lâmpada halógena do aparelho,

sendo utilizados os valores médios de intensidade luminosa neste trabalho.
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Tabela II. Teste da intensidade de luz emitida pela lâmpada halógena do fluorômetro.

Carga da bateria no início (V) média
12.40 12.16 11.96 11.60

Valores de

Ação luz actínica Duração (s) PPFD (umol m'^s')
pulso
actinica 20 120 23 26 26 26 25
actinica 255 30 1168 1147 1190 1170 1169
pulso

actinica 255 300 1141 1125 166 1148 895

apaga a luz
Actinica 20 120 26 25 25 25 25

pulso

actinica 30 60 55 53 54 52 54

pulso

actinica 40 60 102 99 101 98 100

pulso
actinica 50 60 134 131 135 131 133

pulso
actinica 60 60 186 182 187 182 184

pulso
actinica 70 60 222 218 224 218 220

pulso
actinica 80 60 276 271 279 272 274

pulso

actinica 90 60 311 307 316 309 311

pulso

actinica 100 60 368 363 373 366 367

pulso

actinica 110 60 405 400 411 403 404

pulso
actinica 120 60 460 455 468 459 461

pulso

actinica 130 60 498 492 506 497 498

pulso

pulso
pulso

pulso
pulso longo ~3 4413 4389 4534 4480 4454

O ganho do sensor de fluorescência foi ajustado em cada folha para que as leituras de

fluorescência instantâneas estejam na faixa entre 180-220 durante iluminação actínica com

PPFD -25 pmol m'^ s '. De acordo com o fabricante, a manutenção dos valores de F, nesta

faixa propicia o aumento da razão sinal/ruído.
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Os clipes foliares que acompanham o fluorômetro OS5-FL da Opti-sciences

(Tyngsboro) são o de aclimatação ao escuro e o de corpo aberto. Os clipes de corpo aberto,

utilizados para medições com luminosidade ambiente, opcionalmente são acoplados a

sensores de PAR e temperatura foliar, sendo denominados pelo fabricante como clipes PAR

Porém, em testes preliminares, foi constatado que as leituras de PPFD dos clipes PAR

apresentaram erros de leitura elevados, sendo incompatíveis para a determinação de

intensidades luminosas baixas, como as utilizadas neste trabalho.

Alguns parâmetros de fluorescência necessitam de dados de folhas aclimatadas à luz e

ao escuro. Estes dados devem ser obtidos utilizando clipes com arquitetura semelhante para

que as leituras de fluorescência sejam medidas na mesma escala. Porém, os clipes de

aclimatação ao escuro, não são adequados a leituras com luz actínica, uma vez que não

apresentam uma fixação adequada do cabo de fibras ópticas. Os clipes de corpo aberto e PAR

não são adequados à aclimatação da amostra ao escuro, pois não isolam a amostra da luz

ambiente. Por isto, cobriu-se o clipe PAR com duas camadas de papel alumínio com a face

interna pintada de preto a fim de possibilitar a aclimatação da amostra ao escuro. Desta forma,

realizaram-se leituras de amostras aclimatadas ao escuro e sob iluminação actínica utilizando

estes clipes PAR modificados.

Para a realização de leituras de fluorescência com luz actínica simultaneamente ao

processo de aclimatação de outra parte da folha ao escuro, empreguei duas técnicas diferentes.

Uma delas foi utilizar um clipe PAR para leituras com iluminação actínica e um clipe PAR

modificado para leituras de material aclimatado ao escuro. Durante a aclimatação ao escuro,

tampei a entrada para o cabo de fibras ópticas no clipe PAR modificado e, imediatamente

antes da leitura, retirou-se a tampa e afixei o cabo de fibras ópticas. Considerando a baixa

luminosidade do piso da floresta e a atenuação da luz pela cobertura do guarda chuva

acredito que ocorreu a entrada de luz na amostra em quantidades desprezíveis, que seria
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compensada pela iluminação vermelho extremo que precedeu as leituras. Outra técnica para a

aclimatação ao escuro, utilizada na falta de dois clipes PAR, foi colocar parte da folha entre

dois anteparos. Estes eram compostas de pedaços de folhas de plástico (transparência para

retro-projetor) revestidos de papel alumínio com uma face pintada de preto voltada para a

folha. Fixaram-se estes à folha com a colocação de clipes sobre os anteparos. Logo antes das

medições, coloquei a folha com os anteparos dentro do clipe PAR modificado, retirando em

seguida os anteparos.




