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1. Introdução 
A palmeira Euterpe precatoria Mart. (açaí-solteiro; açaí-do-amazonas) está distribuída por toda a região 
amazônica (Kahn e De Granville 1992) em virtude da sua amplitude fitogeográfica e a exploração 
extrativista (Castro 1992) principalmente em comunidades ribeirinhas onde seu uso é fundamental na 
alimentação (Miranda et al. 2001; 2008). Somente o extrativismo apresenta-se insuficiente para atender 
um modelo de negócio em comunidades isoladas. Em virtude disso, planos de manejo são necessários 
para a sobrevivência dessa espécie. Um dos fatores primários limitantes ao crescimento de plântulas é a 
luz, tendo em vista a sua ligação direta com a eficiência fotossintética. Entre os principais fatores ligados à 
eficiência fotossintética das plantas e, por conseguinte, ao seu estabelecimento e desenvolvimento em 
diferentes ambientes, está a concentração dos pigmentos cloroplastídicos (clorofila a, b e os 
carotenóides). Partindo das premissas apontadas, o objetivo do presente estudo baseou-se na obtenção 
do conhecimento e do potencial de aplicabilidade no sistema de produção de mudas dessa espécie a 
partir de possíveis características fisiológicas de adaptabilidade desenvolvidas por plântulas de E. 
precatoria Mart., submetidas a diferentes condições de disponibilidade de irradiância particularmente, na 
regulação das concentrações dos pigmentos cloroplastídicos. 
 
2. Material e Métodos 
As plântulas de Euterpe precatoria foram selecionadas no viveiro do Laboratório de Estudos em Palmeiras 
do INPA (LABPALM), quanto à uniformidade de tamanho e estado fitossanitário. Foi feita a repicagem 
para sacos pretos de polietileno, com capacidade para 02 kg de mistura (terra compostada + vermiculita) 
e submetidas a 4 tratamentos com densidades crescentes de luz, obtidas com tela de poliolefina 
(sombrite). Cada tratamento com 7 repetições, consistindo no seguinte: T1: 30% de irradiância, T2: 50% 
de irradiância; T3: 70% de irradiância e T4: pleno sol. O ensaio foi acompanhado por um período de 240 
dias. Foram analisadas a cada 15 dias as variáveis referentes ao crescimento e teor dos pigmentos 
cloroplastídicos. Devido ao número reduzido de plântulas a biomassa foliar foi determinada no início e no 
término do experimento. A determinação dos teores de pigmentos cloroplastídicos foi realizada em folhas 
completamente expandidas e sadias do ponto de vista fitossanitário, situadas no terço médio das 
plântulas. Em cada tratamento foram coletados dois folíolos por plântula para compor uma repetição, em 
quatro indivíduos por tratamento. A extração dos pigmentos está de acordo com a metodologia de 
Lichtenthaler e Wellburn (1983). A partir do extrato filtrado, os teores de pigmentos foram determinados 
por meio das absorbâncias, obtidas com o uso de espectrofotômetro, nos seguintes comprimentos de 
onda (λ): 663nm e 645nm e 480nm, para clorofila a (Cla), clorofila b (Clb) e carotenóides (Cx+c), 

respectivamente. Os cálculos das concentrações dos pigmentos cloroplastídicos foram realizados com 
base na massa foliar (µmol g-1) de acordo com as equações descritas por Hendry e Price (1993). 
 
3. Resultados e Discussão 

Foram avaliados os efeitos da irradiância no crescimento quanto à altura, diâmetro, número de folhas e 
biomassa de mudas de Euterpe precatoria em quatro tratamento (30%, 50%, 70% de irradiância e a pleno 
sol) contendo sete repetições e acondicionadas em casa de vegetação do Laboratório de Estudos em 
Palmeiras do INPA em um período de 240 dias com análises quinzenais. Os dados foram analisados 
utilizando o programa estatístico ASSISTAT versão 7.6 e em seguida aplicado o Teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade, revelando não haver diferença significativa entre os tratamentos em todos os 
parâmetros avaliados (Figura 1 e 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Teores de pigmentos cloroplastídicos nos quatro tratamentos  
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Segundo Countin e Conforto (2009), plantas de Euterpe oleracea em oito meses de análise não diferiram 
em acúmulo de matéria seca sob 50% e 84% de irradiância. Porém, Nakazono et al. (2001), em um 
experimento onde plantas de Euterpe edulis oriundas da região de mata Atlântica foram submetidas a 
20%, 30%, 50%, 70% e a pleno sol por um período de 199 dias, constataram que as plantas na condição 
de luz direta apresentaram menor massa seca em relação as plantas sob condição de 20% a 70% de luz, 
e entre as plantas com algum sombreamento não houve diferença significativa, mas os teores de clorofila 
a e b tenderam a ser maiores quanto menor a incidência de luz. No presente trabalho, considerando que 
a espécie encontra-se em bioma diferente (Amazônia) e o hábito de crescimento da espécie em estudo é 
solitário, também se constatou que não houve diferença em relação ao incremento de biomassa nos 
diferentes tratamentos, mas com relação aos teores de pigmentos os valores diferem das espécies 
estudadas pelos referidos autores.  
 
4. Conclusão  
Por meio das avaliações realizadas no presente trabalho pode-se inferir que Euterpe precatoria submetida 

a diferentes irradiâncias, mostrou-se provavelmente aclimatada. Esse comportamento sugere que essa 
espécie tolera ambientes com diferentes níveis de irradiância, não apresentando diferenças significativas. 
No futuro, estudos mais aprofundados sobre sua sobrevivência em áreas antropizadas da Amazônia 
podem fornecer um melhor entendimento sobre o nível de adaptabilidade a condições extremas. Vale 
ressaltar que o experimento estava circundado por um ecossistema variado de plantas nativas alternado 
por espécies de capoeira e umidade relativa variável. 
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Figura 2. Teores biomassa nos quatro tratamentos  


