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RESUMO 

 

É fato corrente na literatura científica mundial que florestas tropicais são 

importantes para a manutenção do clima regional e, até global. No contexto das 

mudanças climáticas, conhecer a dinâmica das trocas gasosas nos estratos 

inferiores da floresta é de grande importância para entender as modificações na 

participação do carbono nos diferentes ambientes florestais e suas contribuições 

para a interação entre floresta e clima. Nesse sentido, este trabalho teve como 

objetivo investigar as trocas gasosas entre planta e atmosfera em diferentes 

estratos florestais. Para tanto, foram selecionadas e georreferenciadas seis 

espécies arbóreas de uma floresta primária no alto Rio Negro no sítio experimental 

do Projeto de Monitoramento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na 

Amazônia –LBA dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina, no município de 

São Gabriel da Cachoeira, ao noroeste do estado do Amazonas, distante 860 km 

de Manaus (0º 12’ 44” N e 66º 45’ 53” W). As espécies estudadas foram 

Nephelium litchi e Lecythis idatimon do dossel, Conceveiba guianensis e Protium 

macrophylum do sub-dossel e Bocageopsis multiflora e Irynthera elliptica do sub-

bosque. Dados climatológicos foram obtidos a partir da torre de observação do 

Projeto LBA já instalada no local. Os indivíduos estudados estavam situados em 

raio de 200 m ao redor da torre. No que diz respeito às variáveis fisiológicas 

estudadas, foram avaliadas: a área foliar específica (AFE), o potencial de água na 

folha (ΨW), as trocas gasosas, os teores de nutrientes foliares, o índice de 

conteúdo de clorofilas (ICC) e as características da fluorescência da clorofila a. Os 

resultados demonstraram que N. Litchi (dossel) apresentou a maior taxa de 

fotossíntese. Contudo L. Idatimon, também de dossel não apresentou diferença 

em relação aos demais estratos, com os quais as variáveis de trocas gasosas 

foram bastante homogêneas. As espécies estudadas não diferiram quanto à 

eficiência no uso da água, sugerindo não haver limitação deste recurso no sistema 

solo-planta-atmosfera. Quanto ao uso dos nutrientes, destaca-se a maior eficiência 

de N. Litchi. No que diz respeito ao ICC, os maiores valores foram exibidos pelas 

espécies do sub-bosque. Quanto aos transientes da fluorescência da clorofila a, 

os resultados demontraram que as espécies de sub-bosque são mais eficientes no 

que diz respeito à captura de energia luminosa. Por outro lado, a eficiência das 
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espécies dos estratos superiores é maior. O PIABS demonstrou ser melhor 

parâmetro para avaliar o desempenho das espécies quanto a utilização de luz, e 

demonstrou que não apenas as duas espécies do dossel, mas também I. elliptica, 

do sub-bosque, tiveram alta eficiência fotoquímica. Adicionalmente, não foram 

observados sinais de fotoinibição em nehuma das espécies estudadas, nem 

evidências de menor capacidade fotossintética nas espécies dos estratos 

inferiores. Portanto, nas condições do sítio florestal estudado, sugere-se que os 

diferentes estratos florestais exibiram contribuição homogênea para as trocas 

gasosas na interface planta-atmosfera. 
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ABSTRACT 

 

 

Is average fact in the world scientific literature that tropical forests are important for 

the maintenance of the regional climate and, even global. In the context of the 

climatic changes, to know the dynamics of the gas changes in the inferior strata of 

the forest is very importance to understand the modifications in the participation of 

carbon in different forest environments and their contributions for the interaction 

between forest and climate. In that sense, this work had as objective Investigates 

the gas changes between plant -atmosphere in different forest strata. For so, six 

arboreal species were selected and marked with GPS in the experimental sites of 

the  LBA inside of the National Park of the Pico da Neblina, in São Gabriel of the 

Cachoeira, to the northwest of the state of Amazon, distant 860 km of Manaus (0º 

12' 44" N and 66º 45' 53" W). The studied species were Nephelium litchi and 

Lecythis idatimon of the canopy, Conceveiba guianensis and Protium macrophylum 

of the sub-canopy and Bocageopsis multiflora and Irynthera elliptica of the sub-

forest. The Climatic data were obtained from LBA Project observation towers 

installed already at the place. The studied individuals were in ray of 200 m around 

of the tower. In the one what does tell respect the studied physiologic variables, 

were they appraised the specific leaf area (SLA), the potential of water in the leaf 

(ΨW), the gas exchanges, leaves nutrients, the content of chlorophylls (ICC) and 

the characteristics of the fluorescence of the chlorophyll a. The results demonstrate 

that N. Litchi (canopy) did it present the greatest photosynthesis t. However L. 

Idatimon, also of canopy it didn't present difference in relation to the other strata, 

with which the variables of gas exchanges were homogeneous. The studied 

species didn't differ as the efficiency in the use of the water, suggesting there not to 

be limitation of this resource in the soil-plant atmosphere sistem. As for the use of 

the nutrients, N. Litchi show largest efficiency. In what it concerns ICC, the great 

values were exhibited by the species of the sub-forest. As for the transient of the 

fluorescence of the chlorophyll the, the results show that the sub-forest species are 

more efficient in the capture of luminous energy. On the other hand, the efficiency 

of the species of the superior strata is larger. PIABS was better parameter to 

evaluate the acting of the species as the light use, and it demonstrated that so 

much the species of the canopy, with I. elliptica, of the sub-forest, it has larger 
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efficiency photochemical that the others. Additionally, photoinhibition signs were 

not observed in none of the studied species, or evidences of smaller capacity 

photosynthetic in the species of the inferior strata. Therefore, in the conditions of 

experimental site estudied, suggest that the different forest strata show 

contribuition a homogeneous  for the gas exchanges in the plant-atmosphere 

interactions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a literatura científica, é fato corrente que as florestas 

tropicais são importantes para a manutenção do clima regional e até mesmo 

global. Nesse contexto, a floresta Amazônica tem sido alvo de especial atenção 

por parte da comunidade científica, principalmente, por ser detentora de grande 

estoque de carbono em sua biomassa e devido à extensão de sua bacia 

hidrográfica. Mais recentemente, estudos de outros fatores têm contribuído 

efetivamente para atrair e intensificar as pesquisas relacionadas a interface 

planta-atmosfera, como é o caso das emissões de gases de efeito estufa 

originados dos desflorestamentos e de vapor de água para a atmosfera pelo 

processo de transpiração da cobertura florestal. A localização equatorial da 

Amazônia propicia o recebimento de grande quantidade de energia solar e o 

transporte de umidade do oceano pelos ventos alíseos (Artaxo, 2006). Além 

disso, seu clima quente e úmido, com umidade relativa média superior a 80% e 

altas taxas de evapotranspiração, resultam numa variação diurna e sazonal da 

temperatura muito baixa, aspecto que faz da Amazônia uma região 

fundamental para a manutenção dos ciclos biogeoquímicos, dos ciclos 

hidrológicos regional e global e do ciclo global do carbono (Araújo et al., 2002; 

Laurance et al., 2002). 

 

 A circulação da água entre a atmosfera e a superfície terrestre é um 

sistema fechado impulsionado pela radiação solar. No caso de florestas 

densas, como as florestas de terra firme da Amazônia, a água precipitada em 

forma de chuva é interceptada pelo dossel florestal e parte dela é re-evaporada 

antes mesmo de chegar ao solo, processo conhecido como interceptação, mas 

a maior parte chega ao solo (Cuartas et al., 2007). O conjunto de saídas e 

entradas da água no ecossistema florestal representa seu balanço hídrico, 

onde as entradas são representadas pela precipitação e as saídas pela 

evaporação, pela transpiração e pelo escoamentos superficial e subterrâneo 

(Silva et al., 2004; Ferreira, 2004). Em geral a floresta atua como fonte 

emissora de vapor d’água para a atmosfera, que pode ser transportado por 
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meio da circulação da atmosfera para regiões remotas (Barbosa & Fearnside, 

2000; Artaxo, 2006). 

 

 De maneira geral, o ciclo do carbono corresponde à transferência do 

carbono da matéria orgânica para atmosfera ou para o mar e sua reintegração 

à matéria orgânica por meio da fotossíntese. A vegetação e o solo são 

reservatórios que estabelecem troca ativa de carbono com a atmosfera (Aber & 

Melillo, 2001). Desta forma, a compreensão da dinâmica do ciclo da água e do 

carbono na floresta é de fundamental importância para o entendimento da 

influência da vegetação, dos fatores do meio e dos fluxos biogeoquímicos.  

 

 Os dosséis apresentam ecologia diferente das camadas inferiores da 

floresta e um grande número de espécies especializadas em sobreviver sob 

condições excessivas de luz (Ozanne et al., 2003). Apesar de a luminosidade 

incidente no topo do dossel ser bastante elevada, podendo alcançar máximos 

de 2600 µmol m-2 s-1 de fótons, aproximadamente 94 % da luz é absorvida nos 

cinco primeiros metros do dossel (Thery, 2001). Portanto, a luminosidade 

decresce exponencialmente do topo do dossel em direção ao piso da floresta 

pela absorção por subseqüentes camadas de vegetação. Esta baixa 

disponibilidade de energia luminosa abaixo do dossel limita o crescimento da 

comunidade vegetal nestes ambientes, o que modifica a participação do 

carbono nos estratos inferiores da floresta (Szarzynki & Anhuf, 2001). 

  

 A diminuição da quantidade de luz nos estratos florestais inferiores 

implica em mudanças microclimáticas (principalmente de temperatura e de 

umidade) no ambiente, conseqüentemente, proporciona diferenças fisiológicas 

entre as plantas de dossel, sub-dossel e sub-bosque. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que a temperatura afeta as plantas exercendo influência 

sobre importantes processos fisiológicos como a fotossíntese e a respiração; 

temperaturas elevadas induzem o fechamento estomático como mecanismo de 

defesa à perda de água pela transpiração, com conseqüente diminuição da 

capacidade fotossintética e incremento na taxa fotorrespiratória. A fotossíntese 
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é sensível à temperatura, à disponibilidade de água e de nutrientes. Dentre os 

danos à fotossíntese desencadeados pelas altas temperaturas destacam-se 

aqueles que atingem os fotossistemas: a fotoinibição em decorrência da 

saturação da quinona A e a elevação da fluidez da membrana do tilacóide, 

local onde estão os fotossistemas (Rozendall et al., 2006). 

 

 Os fluxos são dependentes da radiação solar, das características do 

solo, da umidade de solo e da cobertura vegetal. O conjunto de copas de 

árvores na floresta é chamado de dossel, e este se constitui em uma interface 

funcional entre a biosfera e a atmosfera, em um sistema acoplado onde fluxos 

que ocorrem na superfície e na atmosfera influenciam os ciclos 

biogeoquímicos. O ambiente de dossel é extremamente complexo, pois 

responde aos fatores ambientais (luz, umidade e temperatura do ar, velocidade 

do vento e concentração de CO2) conforme a estrutura e a posição das folhas 

que compõem as copas e a densidade do dossel.  A integração de folhas ao 

nível de dossel requer considerar a escala do estudo e diversas variáveis que 

dirigem processos metabólicos da planta, pois o comportamento individual da 

folha é resultado de adaptações morfofisiológicas ao ambiente em que vive 

(Aber & Melillo, 2001; Walters, 2005).  

 

 Considerando todas as interações do sistema solo-planta-atmosfera tem 

sido comprovado que o estudo da ecofisiologia de espécies tropicais, visando o 

entendimento dos mecanismos relacionados ao uso dos recursos primários 

como água, luz, CO2 e nutrientes, é primordial, seja no aspecto conceitual, 

esclarecendo processos fundamentais da biologia vegetal, seja na área 

tecnológica, possibilitando a utilização de espécies arbóreas em diversos 

projetos sustentáveis (Barreto, 2003; Santos Junior et al., 2006; Silva et al.; 

2006).  

 

  Assim, diante do cenário científico supracitado e das grandes lacunas 

no conhecimento das interações entre a vegetação e a baixa atmosfera, neste 

trabalho foram investigadas as trocas gasosas na interface planta-atmosfera 
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nos diferentes estratos florestais de uma floresta primária no Alto Rio Negro, 

abordando os aspectos relacionados a eficiência na captura e utilização da 

energia luminosa nos diferentes estratos florestais, bem como as 

características fotossintéticas e a eficiência no uso da água e de nutrientes 

pelas espécies estudadas de acordo com as condições microclimáticas do 

estrato florestal que as referidas espécies ocupam na estratificação vertical.  
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2. HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

 Hipótese 1: 

 

H0: As trocas gasosas entre as plantas e atmosfera não variam de acordo com 

estrato florestal. 

 

H1: As trocas gasosas entre as plantas e atmosfera variam de acordo com 

estrato florestal. 

 

 Hipótese 2: 

 

H0: Os fatores do meio pouco interferem nas trocas gasosas nos diferentes 

estratos florestais. 

 

H1: Os fatores do meio interferem fortemente nas trocas gasosas nos 

diferentes estratos florestais. 

 

 Hipótese 3: 

 

H0: Diferentes espécies que ocupam diferentes estratos florestais respondem 

de maneira uniforme aos fatores primários. 

 

H1: Diferentes espécies que ocupam diferentes estratos florestais respondem 

de maneira distinta aos fatores primários. 
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3.OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Investigar as trocas gasosas entre planta e atmosfera em diferentes 

estratos florestais em seis espécies arbóreas de uma floresta primária no alto 

Rio Negro.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

· Determinar a área foliar específica dos indivíduos nos diferentes estratos 
florestais 

 
· Determinar as características das trocas gasosas (fotossíntese, 

respiração no escuro, transpiração e condutância estomática). 
 

· Estudar o desempenho fotossintético em resposta a irradiância 
(fotossíntese máxima, respiração no escuro, rendimento quântico 
aparente e irradiância de compensação). 

 
· Determinar a taxa de carboxilação, a fotorrespiração e a taxa de 

transporte de elétrons em condições saturantes de irradiância e de 
concentração atmosférica de CO2. 

 
· Determinar a eficiência do uso da água e a eficiência intrínseca do uso 

da água  
 

· Determinar os teores de nutrientes foliares, bem como a eficiência no 
uso de nutrientes pelas plantas. 

 
· Determinar o índice de conteúdo de clorofilas. 

 
· Determinar e analisar as variáveis de fluorescência da clorofila a. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. Interação entre os fatores abióticos e as plantas  

 

 O desenvolvimento dos vegetais é dependente de sua eficiência 

fotossintética. A fotossíntese, porém, pode sofrer alterações em função das 

condições abióticas (água, CO2, disponibilidade de nutrientes, luz e 

temperatura), além de estar associada às características intrínsecas das 

plantas (Lee et al., 1996; Dewar et al., 1998; Stuefer e Huber, 1998; Thornley, 

1998). Portanto, a disponibilidade dos recursos primários, são responsáveis por 

exercer pressões seletivas sobre as espécies, no qual o uso de estratégias 

ecofisiológicas pode ser determinante para o sucesso do estabelecimento de 

espécies a ambientes altamente específicos. Desta forma, o conhecimento dos 

mecanismos envolvidos na forma de utilização destes recursos e do 

comportamento de processos metabólicos como a fotossíntese sob essas 

condições, passa a ter uma importância relevante para a compreensão das 

estratégias adotadas pelas espécies ao longo do seu processo evolutivo. 

 

4.1.1. Água 

 

 A floresta Amazônica compreende a maior floresta tropical do mundo e é 

caracterizada por grande diversidade da sua flora (Ribeiro et al.,1999). Neste 

cenário, deve-se destacar que a cobertura vegetal da floresta Amazônica é 

responsável pela produção de grande parte do vapor de água que chega à 

atmosfera, produzindo desta forma as chuvas da região (Artaxo, 2006)  

 

 O ciclo hidrológico que regula a floresta Amazônica é marcado pela 

sazonalidade, apresentando como característica períodos chuvosos e secos 

em algumas partes da Amazônia, que podem ser intensificados ou não por 

fenômenos naturais como El Niño e La Niña, assumindo importante influência 

sob o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais (Moutinho, 2001). Desta 
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forma, para as plantas terrestres que apresentam a maior parte de suas 

estruturas expostas ao ar atmosférico, e portanto, perdem água continuamente, 

o balanço hídrico equilibrado é essencial para a sua sobrevivência. As relações 

de água na planta são importantes no controle da expansão celular; na 

abertura estomática e na fotossíntese, e a manutenção do turgor parece ser um 

importante mecanismo no controle desses processos fisiológicos (Chaves & 

Seraphin, 2001). 

 

 A água é um dos fatores ambientais determinantes para a sobrevivência 

dos vegetais, podendo comprometer as funções vitais ou estimular reações 

adaptativas que capacitem as plantas a sobreviverem por períodos longos de 

estresse hídrico. Por outro lado, já está comprovado que a fitomassa, em sua 

maior parte é composta de água, tanto que o protoplasma é constituído de 80 a 

95% de água. Assumindo então estas premissas, percebe-se que se torna 

essencial o estudo das relações hídricas na estrutura e na função da floresta 

tropical úmida, visando não somente o entendimento da fisiologia das plantas, 

mas também o próprio equilíbrio dos ciclos que regulam a dinâmica da floresta.  

 

 A baixa disponibilidade de água no solo afeta os processos fisiológicos e 

metabólicos das plantas, com destaque para o crescimento celular, síntese de 

proteínas, transporte de fotoassimilados, transporte de nutrientes e o 

desempenho fotossintético, que limitam o crescimento e o acúmulo de 

biomassa nos vegetais (Souza et al., 2001). Dessa forma, o estresse hídrico 

nas plantas, pode reduzir as trocas gasosas nas folhas e modificar a 

participação de carbono, podendo acarretar em severa inibição da fotossíntese, 

tanto como conseqüência do fechamento estomático como em razão de efeitos 

deletérios diretos, em nível de cloroplasto. O fechamento dos estômatos é um 

dos primeiros processos que ocorre para evitar a dessecação, e é um dos 

mecanismos desenvolvidos pelas plantas como tentativa de manter o conteúdo 

hídrico favorável nos tecidos por maior tempo possível. Essa redução da 

abertura do ostíolo, porém, restringe as trocas gasosas entre a atmosfera e o 

interior da folha, causando redução na concentração intercelular de CO2, 
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gerando decréscimos na assimilação do CO2, no rendimento quântico do 

fotossistema II e, conseqüentemente na fotossíntese (Larcher, 2000). 

Entretanto, sobre estresse hídrico, além das restrições estomáticas no 

suprimento de CO2, podem ocorrer limitações em componentes não 

estomáticos, como danos nos centros de reação do fotossistema II, os quais 

podem apresentar reversão parcial após reidratação (Silva et al., 2000). 

 

 Algumas das primeiras respostas ao estresse parecem ser mediadas 

predominantemente por acontecimentos biofísicos do que por alterações nas 

reações químicas causadas pela desidratação. À medida que o conteúdo de 

água diminui, o volume celular diminui cada vez mais e as paredes atenuam - 

se, a solução celular fica cada vez mais concentrada, com subseqüente 

diminuição do potencial osmótico, e a membrana plasmática torna-se mais 

espessa, uma vez que cobre uma área menor (Taiz & Zeiger, 2004). 

 

 As perdas de água por transpiração pelas plantas são determinadas, 

principalmente, pelas condições do ambiente relacionados com a irradiância, 

déficit de pressão de vapor, temperatura e velocidade do vento. 

Adicionalmente, os processos de trocas gasosas também estão relacionados 

com a resposta estomática a fatores ambientais, estrutura da copa, 

particularmente pelo índice de área foliar, disponibilidade de água no solo e as 

características anatômicas das folhas. A transpiração das plantas tende a 

aumentar quando o déficit de pressão de vapor entre a folha e o ar atmosférico 

se eleva (Silva et al., 2000). 

 

 O acúmulo intracelular de solutos osmoticamente ativos em resposta às 

condições estressantes de baixa disponibilidade de água é um importante 

mecanismo desenvolvido pelas plantas que toleram períodos de menor 

disponibilidade de água no solo com baixo potencial hídrico. Esse mecanismo 

de ajustamento osmótico é considerado um dos mais eficazes para a 

manutenção da turgescência celular, permitindo, principalmente, a manutenção 

da abertura estomática e fotossíntese sob condições de baixo potencial hídrico 
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no solo. Embora o ajustamento osmótico não impeça que a taxa fotossintética 

seja reduzida, a manutenção da turgescência permite que a fotossíntese e 

outras importantes atividades fisiológicas sejam mantidas, possibilitando 

redistribuição de carbono e nitrogênio (Chaves & Seraphin, 2001). 

 

4.1.2 Dióxido de carbono 

 

O carbono na terra é encontrado na forma de gás ou de compostos 

orgânicos (Kerbauy, 2004). O balanço natural de dióxido de carbono é reflexo 

da fixação através da atividade fotossintética e da respiração das plantas, dos 

animais e dos decompositores. A entrada do CO2 atmosférico na matéria 

orgânica é mediada pelos processos fotossintéticos. O carbono fixado pelas 

plantas é em parte respirado e/ou transformado em fitomassa. Depois é 

mobilizado para atmosfera ou solo por meio da senescência das folhas e 

galhos (liteira) ou quando ocorre a morte do vegetal (Aber & Melillo, 2001). O 

processo de assimilação de carbono pelas plantas ocorre devido às trocas 

gasosas e o ponto chave do processo é o conjunto de poros presentes na 

epiderme da folha, os estômatos. Através destas células epidérmicas 

modificadas o vapor de água ganha a atmosfera por meio das forças 

evapotranspiratórias, e há entrada de CO2 em decorrência da difusão, dada 

uma diferença de pressão entre a concentração de dióxido de carbono da 

câmara subestomática e da concentração de CO2 atmosférico (Kozlowski et al., 

1991). Aproximadamente 70% do carbono vegetal se encontra na biomassa 

das florestas tropicais, onde a taxa de produtividade líquida (PPL) representa 

31% do PPL global (FRA FAO, 2001; Grace et al., 2001). 

 

4.1.3 Nutrientes 

 

 Os nutrientes que possuem funções específicas no metabolismo dos 

vegetais são essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Os 

nutrientes podem ser divididos em dois grupos, sendo o grupo dos nutrientes 

requeridos em maior quantidade pelas plantas, chamado de macronutrientes, e 
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o grupo de nutrientes requeridos em menor quantidade chamado de 

micronutrientes. Os macronutrientes são importantes por participarem da 

estrutura de compostos orgânicos, tais como proteínas, moléculas de clorofilas, 

adenosina trifosfato (ATP), ou ainda atuarem como solutos osmóticos. Já os 

micronutrientes metálicos (Ferro, Manganês, Zinco e Cobre) estão envolvidos 

na biossíntese de proteínas, com a transferência de elétrons tanto nos 

cloroplastos quanto nas mitocôndrias e/ou funcionando como ativadores 

enzimáticos (Marschner, 1995). 

 

 Dentre os macronutrientes, o nitrogênio (N) e o fósforo (P) são 

determinantes do crescimento das plantas em qualquer situação. A deficiência 

de N e P é responsável por diminuir o crescimento da parte aérea da planta, 

especificamente, o número e o tamanho individual das folhas (Lawlor, 2002). O 

N é determinante para a síntese de aminoácidos e, por conseguinte, das 

proteínas. Com isso, a baixa disponibilidade de N é responsável pela 

diminuição da síntese de proteínas como a Ribulose 1,5 bisfosfato carboxilase 

oxigenase (Rubisco), resultando na redução da assimilação de CO2. A falta de 

P, por sua vez, promove diminuição na taxa de expansão foliar podendo ser 

explicado, simplesmente, pela diminuição do tamanho das células (Chiera et 

al., 2002). Isso pode ser resultado de limitação direta da síntese de ácidos 

nucléicos e/ou do decréscimo da disponibilidade de energia (ATP). No que se 

refere à disponibilidade de nutrientes, a razão adequada entre os nutrientes 

essenciais também é importante para o ótimo crescimento da planta. Razões 

entre N e P no tecido foliar menores que 14 sugerem que o N pode ser um 

nutriente limitante para o acúmulo de biomassa (Koerselman & Meuleman, 

1996). 

 

 O potássio (K) está envolvido, principalmente, nos processos de 

osmoregulação celular e, junto com prolina, betaínas, compostos sulfônicos, 

NO3
-, Cl- e açúcares solúveis é responsável pelo ajuste osmótico em vários 

tipos de tecido. Porém, os principais sítios de ação osmoregulatória do K estão 

situados nas células guardas. Além disso, o comprimento celular e a 
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estabilidade de membranas são maiores em plantas bem supridas com K 

(Pimentel, 1998). Em condições de baixa disponibilidade hídrica, árvores bem 

nutridas com P e K podem aumentar sua capacidade de absorção de água, 

diminuir as perdas de água pela transpiração e, consequentemente, minimizar 

danos por dessecação (Harvey & Driessche, 1999). A baixa disponibilidade de 

K e magnésio (Mg) diminui a assimilação de carbono, podendo acarretar 

decréscimo na taxa de carbono alocado para as raízes (Ericsson & Kahr, 1993, 

1995). O Mg desempenha um papel estrutural na síntese de clorofilas 

(Wettstein et al., 1995) e é íon importante na regulação da degradação da 

proteína D1 (Rintamaki et al., 1996). O cálcio (Ca) é essencial para os 

processos de divisão e expansão celular e para dar resistência à parede 

celular, sendo requerido em grande quantidade pelas plantas (White, 2001).  

 

 O Ferro (Fe) é um micronutriente importante para a biossíntese de 

clorofilas (Beale, 1999). A inibição da síntese de clorofila sob condições de 

deficiência de Fe está em parte associada com a diminuição da síntese de 

proteínas. Como os pigmentos cloroplastídicos estão diretamente relacionados 

com a captação da energia solar, plantas sob deficiência de Fe podem ter 

dificuldades em acumular biomassa. Além disso, o Fe é um nutriente chave no 

processo de redução biológica do N2 (fazendo parte da enzima nitrogenase), 

sendo por isso muito requisitado por algumas leguminosas. O cobre (Cu), 

assim como o Fe, é essencial para o crescimento das plantas, exercendo 

funções na síntese de proteínas, no metabolismo de carboidratos e na fixação 

simbiótica de N2. No entanto, concentrações elevadas de Cu podem reduzir a 

absorção e a translocação de Fe na planta (Fônseca et al., 2000).  

 

 O manganês (Mn) está envolvido no processo de quebra oxidativa da 

molécula da água na fotossíntese e sua deficiência pode afetar a relação 

hídrica das plantas sob condições de baixa disponibilidade hídrica no solo. O 

Mn também desempenha um papel importante na síntese de lignina e de 

fenóis, no qual tem sido proposto que os componentes estruturais do 
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esclerênquima são menos desenvolvidos sob deficiência de Mn do que sob 

condições não limitantes deste nutriente (Monnet et al., 2001). 

 

 O zinco (Zn) desempenha papel importante em vários processos 

metabólicos das plantas, sendo compenete estrutural de várias enzimas 

(anidrase carbonica, superoxido dismutases), participando da síntese de 

proteínas e clorofilas e também estando envolvido no metabolismo de 

carboidratos, ácido nucléicos e lipídios (Marschner, 1995). Em condições de 

deficiência de Zn pode ocorrer diminuição da razão de área foliar (RAF) e da 

área específica da folha (AFE). Quando em excesso, o Zn pode causar 

alterações nos processos vitais de crescimento, tais como a fotossíntese e a 

biossíntese de clorofilas e, assim como, na integridade das membranas 

(Monnet, et al., 2001;Taiz & Zeiger, 2004).  

 

4.1.4 Luz 

 

 No ambiente florestal pode ser observado grande heterogeneidade 

quanto à disponibilidade de luz tanto no que concerne ao aspecto espacial 

(diferentes estratos florestais, ambientes de subbosque e áreas de clareiras) 

quanto ao caráter temporal (sazonalidade). Além dessa heterogeneidade, a 

ação antrópica e/ou eventos naturais podem promover mudanças freqüentes e 

significativas sobre ambientes aparentemente equilibrados, fazendo com que o 

estabelecimento de uma espécie e sua continuidade no ecossistema esteja 

relacionada com sua capacidade em adequar seu metabolismo as condições 

proporcionadas pelo ambiente (Gonçalves & Santos Junior, 2005; Gonçalves et 

al., 2007).  

 

 A disponibilidade de luz é um fator essencial para o fluxo de energia nos 

sistemas biológicos, influenciando diretamente os processos fisiológicos 

vegetais. O crescimento da planta é fortemente determinado por sua 

capacidade de interceptar a luz solar e pela eficiência em utilizar a energia 

luminosa no processo fotossintético. A fotossíntese é um processo vital para o 
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crescimento e desenvolvimento de todas as espécies vegetais durante seu 

ciclo de vida. Contudo, os processos fotossintéticos podem sofrer alterações 

pela influência de fatores externos – luz, CO2, água, nutrientes, temperatura e 

poluentes – e internos – condutância estomática, concentração de 

fotoassimilados, concentração dos nutrientes nas folhas e as concentrações de 

pigmentos cloroplastídicos (Dewar et al., 1998; Thornley, 1998, Kull, 2001). 

 

 As características fisiológicas e reprodutivas das árvores são 

dependentes das condições de luminosidade do ambiente e do seu estado 

nutricional (Lima, 2006). Determinante para o início do processo fotossintético, 

a luz influencia quantitativa e qualitativamente os processos fisiológicos, de 

modo que diferentes graus de luminosidade causam modificações na fisiologia 

e na morfologia das plantas resultando em adaptações manifestadas pelas 

interações entre as características genéticas e o meio ambiente (Moraes Neto 

& Gonçalves, 2001). Dependendo da capacidade de captação e utilização da 

irradiância, as plantas podem apresentar respostas distintas e determinantes 

para sua sobrevivência, crescimento e adaptação sob diferentes condições de 

luz. No que diz respeito às mudanças funcionais como resposta a diferentes 

intensidades luminosas, as plantas têm a capacidade de alterar as 

concentrações dos pigmentos absorvedores de luz, que sob elevada 

irradiância, podem tornar-se fator limitante no processo fotoquímico (Krause & 

Weiss, 1991; Salisbury & Ross, 1992).  

 

 Embora seja indispensável para o desenvolvimento da planta, a 

absorção de luz em excesso pode causar fotoinibição se não for utilizada de 

modo eficiente pela planta, principalmente se estiver aliado a outros fatores 

estressantes como déficit hídrico e temperaturas elevadas (Krause et al., 

2001). O termo fotoinibição descreve um declínio reversível ou irreversível da 

atividade fotossintética quando a energia luminosa é absorvida além da 

capacidade fotossintética da planta. Os danos causados por fotoinibição podem 

ser determinados por meio do monitoramento da emissão da fluorescência da 
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clorofila a, tratando-se de uma técnica rápida, precisa e não invasiva, e por 

conseguinte, não destrutiva. No que concerne à avaliação fisiológica de plantas 

em situações de estresse, indica a eficiência na utilização de energia luminosa 

pelo fotossistema II. Além disso, os parâmetros de fluorescência da clorofila a 

também têm se mostrado como uma ferramenta sensível para analisar a 

redução da assimilação de CO2 e/ou mudanças no aparato fotossintético 

(Maxwell & Johnson, 2000). 

 

 Em ambiente natural, as plantas são diariamente submetidas a 

variações das condições ambientais e, dentro de suas limitações genéticas, 

são capazes de adequar-se às novas condições do ambiente (Krause et al., 

2001). Desta forma, a capacidade da planta em ajustar seu metabolismo no 

intuito de otimizar a utilização de recursos primários como a luz, determinará o 

sucesso ou o fracasso de sua adaptação e estabelecimento sob diferentes 

ambientes. Sob estas condições, também as clorofilas e os carotenóides são 

indicadores da adaptabilidade da espécie (Gonçalves et al., 2001). 

 

4.1.5 Temperatura 

 

As plantas trocam energia com o ambiente circunvizinho, tendendo à 

manutenção da temperatura delas próxima a do ambiente, em um balanço de 

energia planta-habitat por meio das trocas de calor. A vegetação não só recebe 

irradiação solar (de ondas curtas) como também é uma fonte emissora de 

radiação, a radiação térmica (de ondas longas, emitidas pelos corpos de 

temperaturas características da terra-vegetação, solo e superfícies de água). O 

balanço energético representado pelos ganhos de energia (ondas curtas 

recebidas do sol) e perdas (radiação térmica) é positivo quando predominam as 

ondas curtas (durante o dia) e negativo quando existe predomínio de perda das 

ondas longas (em geral à noite e nos horários de transição noite-dia e dia-

noite); o saldo excedente é utilizado na fotossíntese, aquecimento da 

fitomassa, do ar, do solo e na evapotranspiração (Lacher, 2000). 
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Do ponto de vista fisiológico e metabólico, a temperatura é um fator 

importante para a sobrevivência de quase todos os organismos vivos, pois sob 

altas temperaturas ocorre a desnaturação de proteínas e os lipídios tornam-se 

mais fluidos (Lehninger et al., 1995; Lacher, 2000). Para as plantas, as altas 

temperaturas exercem influência nas taxas assimilatórias de CO2 por induzirem 

o fechamento estomático - para evitar a perda excessiva de água por 

evapotranspiração e para evitar a cavitação e conseqüente embolia - e por 

aumentar a taxa de respiração. A respiração é um processo fisiológico 

fundamental para o funcionamento do metabolismo vegetal, mas representa 

também perda de carbono fixado uma vez que no processo respiratório há 

redução de compostos de hidratos de carbono armazenados pela planta em 

presença de O2 e liberação de CO2, água e energia. Adicionalmente, as 

enzimas fotossintéticas e respiratórias são ricas em nitrogênio, sendo que 60% 

do nitrogênio foliar é encontrado na ribulose 1,5 bisfosfato (Lenhinger et 

al.,1995). Por exemplo, em algodoeiros submetidos à temperatura de 40 a 

45ºC, a ativação da ribulose carboxilase/oxigenase (RuBP) decresceu de 10 a 

60% comparada com a temperatura de controle de 28ºC e o estresse causado 

pelo calor de 45ºC causou danos permanentes na ativação do RuBP, e na 

razão fluorescência variável/fluorescência máxima (Fv/Fm) (Crafts-Brandner & 

Law, 2000; Meir, 2001). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Local de estudo  

 O estudo foi realizado na área do Experimento de Grande Escala da 

Biosfera-Atmosfera na Amazônia –LBA dentro do Parque Nacional do Pico da 

Neblina, no município de São Gabriel da Cachoeira, ao noroeste do estado do 

Amazonas, distante 860 km de Manaus (0º 12’ 44” N e 66º 45’ 53” W). A 

cobertura vegetal da área compreende a Floresta Tropical Úmida Densa e 

Aberta. Esta fisionomia apresenta cobertura uniforme, com árvores de grande 

porte (25-30m). 

 

5.2. Material vegetal  

 Indíviduos de seis espécies de três estratos florestais distintos (dossel, 

sub-dossel e sub-bosque): alexia (Nephelium litchi) e matá-matá amarelo 

(Lecythis idatimon) do dossel; conceveiba (Conceveiba guianensis) e breu 

vermelho (Protium macrophylum) do sub-dossel e; envira-preta (Bocageopsis 

multiflora) e ucuúba-punã (Iryanthera elliptica) do sub-bosque (Tabela 1), foram 

selecionados para o estudo, os quais estavam distribuídos em um raio de 200 

m ao redor da torre permanente do projeto LBA para coleta de dados 

climatológicos.  

TABELA 1: Famílias e estratos ocupados na floresta pelas espécies estudadas. 
 

ESPÉCIE FAMÍLIA ESTRATO 

Nephelium litchi Cambess. SAPINDACEAE DOSSEL 

Lecythis idatimon Aubl. LECYTHIDACEAE DOSSEL 

Conceveiba guianensis Aubl. EUPHORBIACEAE SUB-DOSSEL 

Protium macrophyllum Engl. BURSERACEAE SUB-DOSSEL 

Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr. ANNONACEAE SUB-BOSQUE 

Iryanthera elliptica Ducke MYRISTICACEAE SUB-BOSQUE 
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5.3. Variáveis climatológicas 

 

 Os dados das variáveis micro-meteorológicas (temperatura e umidade 

do ar, precipitação, velocidade do vento, irradiação solar (global e 

fotossinteticamente ativa) e terrestre, etc) e dos fluxos de vapor d’água e de 

gás carbônico foram obtidos a partir de equipamentos específicos presentes na 

torre existente no local. As medições foram realizadas de maneira automática e 

contínua, sob a responsabilidade da equipe de Micrometeorologia do LBA-

INPA, o que permitiu coleta e armazenamento de dados climatológicos em 

intervalos regulares (Figuras 1 e 2). 

 

 

Figura 1: Equipamentos utilizados nas torres de monitoramento micro-meteorológicos do 

LBA. 1. e 5 sensores de radiação, 2 anemômetro, 3 pluviômetro, 4 sensor de temperatura 

e de umidade do ar, 6 e 7 sensores de fluxo de vórtices turbulentos e 8 sensor de pressão. 
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Figura 2: Desenho esquemático da torre de coleta de dados micro-meteorológicos do 

LBA, em São Gabriel da Cachoeira-AM. 
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5.4 Área foliar específica 

 

 A área foliar específica (AFE) foi determinada pela razão da área foliar 

pela massa foliar seca a 70ºC, a partir de discos foliares de área conhecida, 

sendo utilizados dez discos foliares por repetição (Evans & Poorter, 2001). 

 

5.5 Potencial de água na folha 

 

 O potencial da água na folha (Ψw) foi determinado no campo, no período 

do amanhecer (Ψam) entre 5:00 e 6:00 h e ao meio-dia (Ψmd) entre 12:00 e 

13:00 h, utilizando a bomba de pressão do tipo Scholander. As amostras 

foliares foram obtidas de folhas completamente expandidas expostas ao sol e 

em bom estado fitossanitário, sendo coletadas quatro folhas por indivíduo por 

horário, as quais foram acondicionadas na bomba de pressão tipo Scholander 

e submetidos a pressão até exudação de seiva pelo pecíolo. Os dados de 

pressão depois foram convertidos em potenciais (Scholander et al., 1965). 

 

5.6. Determinação de trocas gasosas em folhas 

 

 A determinação das taxas de fotossíntese líquida (A), respiração no 

escuro (Rd), transpiração (E) e condutância estomática (gs) foram realizadas 

por meio de um analisador de gás infravermelho (IRGA) portátil, de sistema 

aberto, modelo LI-COR 6400. Os dados foram coletados no período de agosto 

a setembro, entre 8:00 e 12:00 horas, em folhas expostas ao sol, 

completamente expandidas e com aspecto fitossanitário adequado. Os dados 

da curva de resposta fotossintética a intensidade luminosa foram obtidos para 

uma densidade de fluxo de fóton fotossintético (DFFF) entre 0 e 2000 µmol m-2 

s-1 e câmara foliar ajustada para concentração de CO2, temperatura e vapor de 

H2O em torno de 385±10 µmol mol-1, 31±1oC e 21±1 µmol mol-1, 

respectivamente. O modelo de equação usado para ajustar a curva de resposta 

fotossintética à intensidade luminosa para cada planta foi o modelo exponencial 

(Iqbal et al. 1997). 
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A = (Amáx + Rd) [1- exp (-αI / (Amáx + Rd))] – Rd 

 

Onde: 

A: corresponde a taxa de fotossíntese líquida (µmol CO2 m-2 s-1); 

Amáx: corresponde a taxa fotossintética máxima sob condições de luz saturante 

(I → ∞) (µmol CO2 m-2 s-1); 

Rd: corresponde a respiração no escuro (µmol CO2 m-2 s-1); 

α: representa o rendimento quântico aparente (mol CO2 mol-1 fóton); 

I: representa a irradiância fotossinteticamente ativa (µmol fótons m-2 s-1)  

 

 Os valores de Amáx e de α foram estimados utilizando-se a regressão 

exponencial por meio do programa Statistica 6.0 versão Windows (StatSoft, 

Inc., Tulsa, USA). O valor de Pnmáx foi estimado a partir do ajuste da curva, 

correspondendo ao valor de A no ponto de DFFF igual a 2000 µmol m-2 s-1. A 

respiração no escuro (Rd) foi determinada após um período de adaptação de 

15 minutos. A irradiância de compensação de luz (Ic; DFFF no qual A = 0) foi 

calculado pela fórmula Ic=Rd / α e a irradiância de saturação de luz (Is; DFFF no 

qual A = 90% Amáx). 

 

 A eficiência do uso da água (EUA) e a eficiência intrínseca do uso da 

água (EIUA) foram calculadas por meio das razões EUA [µmol(CO2) mol-

1(H2O)] = fotossíntese (A) / transpiração e EIUA [µmol(CO2) mol-1(H2O)] = 

fotossíntese / condutância estomática. 

 

5.7. Determinação dos teores de nutrientes foliares 

 

 A determinação das concentrações de macro e micronutrientes foram 

realizadas em folhas situadas no terço médio das plantas, semelhantes 

àquelas que foram utilizadas para as determinações anteriores. As amostras 

foliares foram secas em estufa a 65 0C até obtenção de massa constante. 

Cada amostra com 0,5 g de matéria seca foi submetida a uma pré-digestão, 

durante uma noite, e posteriormente a uma digestão com duplo ácido (H2O2 + 
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H2SO4), utilizando-se como catalisadores o sulfato de lítio e o selênio, a uma 

temperatura gradativa de até 3500C, durante cerca de 10 horas (Miyazawa et 

al. 1999). O nitrogênio total foi determinado de acordo com método de Kjedahl, 

a partir de uma alíquota de 25ml do extrato puro. Os teores de fósforo foram 

determinados por espectrofotometria, conforme Murphy e Riley (1965). Os 

macronutrientes (K, Ca e Mg) e os micronutrientes (Cu Fe, Mn e Zn) foram 

determinados por espectrofotometria de absorção atômica (Perkin Elmer 

1100B, Uberlingen, Alemanha) a partir de amostras diluídas 20 vezes e pura, 

respectivamente. A eficiência no uso dos nutrientes foi determinada pela razão 

entre assimilação de carbono e  concentração dos nutrientes (Silva et al., 

2006). 

 

5.8. Determinação do índice de conteúdo de clorofilas 

 

 A determinação do índice de conteúdo de clorofilas (ICC) foi realizada 

pelo método óptico, utilizando-se clorofilômetro modelo CCM-200 (Opti-

Science), coletando dados em folhas completamente expandidas e adequadas 

do ponto de vista fitossanitário.  

 

5.9. Determinação da fluorescência da clorofila a 

 

 A fluorescência da clorofila a foi mensurada utilizando um fluorômetro 

portátil (Plant Efficiency Analyser-MK2– 9600 – Hansatech, Norfolk, UK) em 

folhas completamente expandidas e adequadas do ponto de vista fitossanitário. 

As medições foram realizadas entre 12:00 e 13:00 h em 8 plantas por espécie 

por estrato florestal. As folhas selecionadas foram submetidas a um período de 

20 minutos de adaptação ao escuro, período suficiente para que todos os 

centros de reação do fotossistema II (PS II) estivessem abertos ou para que 

ocorresse a completa separação de cargas entre o doador primário do PS II 

(P680) e o aceptor primário (feofitina). (Rhee et al., 1998; Zouni et al., 2001). Em 

seguida, as plantas foram submetidas a um pulso de luz saturante com 
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intensidade de 2700 µmol m-2 s-1 e comprimento de onda de 650 nm por 56 

segundos. Os transientes de fluorescência foram coletados de 10 µs a 5s  em 

resolução de 12 bit (Strasser et al., 2000). O software Biolyzer (Maldonado-

Rodriguez, 2000) foi utilizado para analisar os dados de fluorescência e 

calcular os parâmetros OJIP a partir dos valores de fluorescência variável em 

F50µs, F100µs, F300µs, F2ms and F30ms, de acordo com as equações do teste OJIP 

(Strasser and Tsimilli-Michael, 2001; Force et al., 2003). Os fluxos específicos 

expressos por centros de reação (ABS/RC; TR0/RC; DI0/RC; ET0/RC) e os 

fluxos fenomenológicos seção transversal (ABS/CS; TR0/CS; DI0/CS; ET0/CS) 

foram derivados da teoria de fluxo de energia de biomembranas (Sironval et al., 

1981) e calculadas usando o teste OJIP, onde: 

 

ABS: refere-se a absorção de fótons pelas clorofilas no complexo antena.  

TR0: refere-se a energia absorvida pode ser capturada  pelo centro de reação 

do PS II (P680)  

DI0: refere-se a energia dissipada na forma de calor ou na forma de 

fluorescência, e  

 ET0: refere-se a parte da energia capturada que pode ser convertida em 

energia reduzida pelo transporte de elétrons  através das QA e QB (Strasser et 

al., 2000).  

 

 Também foi determinada a densidade de centros de reação (RC) por 

seção transversal (RC/CS), a eficiência máxima do PS II (φPo = TR0/ABS), a 

eficiência máxima de excitação não-fotoquímica (φPo = DI0/ABS) e, a 

probabilidade que a energia de excitação (ψo = ET0/TR0) ou que um fóton 

absorvido (φEo = ET0/ABS) mova um elétron após a quinona A (QA). O índice 

de performance (PI) foi definido como a razão de dois índices estrutura-função 

(SFI). A primeira, SFIPo(ABS) ((ChlRC/Chltot) φPo ψo), responde a eventos 

funcionais e estruturais dirigindo o transporte de elétrons no PS II dentro da 

(Tsmilli-Michael et al., 1998). O segundo, SFINo(ABS) ([1-(ChlRC/Chltot)] (1- φPo) 
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(1- ψo)), refere-se a energia que é dissipada ou perdida pelo transporte 

fotossintético de, em que Cla é a concentração de clorofila a, e Cltot e a 

concentração total de pigmentos (Cltot = Clantenna + ClRC). (Strasser et al., 1999, 

Gonçalves et al., 2007). 

 

 A combinação de ambos os índices expressa o índice de performance 

(PI) e quando baseados na absorção das clorofilas antena do PS II (PIABS), 

temos:  

PIABS = SFIpo(ABS)/SFINo(ABS) = {(ChlRC/Chltot)/[1-(ChlRC/Chltot)]} [φPo/(1- 

φPo)][ψo/(1- ψo)] = (ChlRC/Chlantenna) [φPo/(1- φPo)][ψo/(1- ψo)] 

ou nos termos da expressão utilizada no teste OJIP (Srivastava et al., 1999) 

PIABS = (RC/ABS)[φPo/(1- φPo)][ψo/(1- ψo)] 

Pela utilização da expressão de Nernst’s o log (PIABS) pode ser definido como 

força de direcionamento:  

DFABS = log (PIABS).   

 

5.10. Delineamento experimental e análise estatística  

 

 O experimento consiste na avaliação do desempenho fotossintético de 

seis espécies de diferentes estratos florestais em floresta primária do alto Rio 

Negro. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 

oito repetições por espécie. Foram realizadas duas análises: a primeira com 

todas as espécies independentemente do estrato, e a segunda comparando as 

espécies duas a duas dentro dos estratos que ocupam. 

 

 Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA) 

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). Os programas 

estatísticos utilizados para a realização das análises foram o Systat 10 e o 

Sisvar (UFLA). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Microclima da região estudada 

 

 A região apresenta temperaturas anuais médias acima de 25 °C e 

umidade relativa superior a 80 %. O mês mais frio possui temperaturas acima 

de 20 °C e não existe inverno climático, tendo como precipitação anual média  

3.496 mm.  A direção predominante do vento durante o dia é norte/noroeste e 

durante a noite há pequena predominância de ventos sudeste. A amplitude 

térmica diária varia entre 7 ºC e 9 ºC e as temperaturas diurnas mais altas 

foram registradas entre 22 e 50 m de altura, próximos ou dentro do dossel, 

visto que a maior parte da energia é absorvida principalmente na copa das 

árvores. Durante o período estudado (AGO/07, ABR/08, AGO/08), a 

temperatura manteve-se em torno de 23,5 ºC. A radiação fotossinteticamente 

ativa (RAF) máxima durante o período estudado foi de 1680 µmol m-2 s-1 

(próximo às 14h). A umidade relativa do ar manteve-se sempre acima de 75 %, 

atingindo média superior a 90 % no período da coleta de dados fisiológicos das 

árvores (Fonte: LBA – dados não publicados). 

 

6.2. Área Foliar Específica 

 

 Após a análise dos resultados, podemos observar que apenas as duas 

espécies que ocupam o dossel da floresta (N. litchi e L. idatimon) diferiram das 

espécies dos demais estratos (Tabela 2). As espécies do estrato superior 

exibiram os menores valores de área foliar específica (AFE). Entretanto, cabe 

ressaltar que as mesmas não diferiram entre si, a semelhança do que ocorreu 

entre as espécies de sub-bosque (B. multiflora e I. elliptica). Já no sub-dossel 

C. guianensis exibiu maior AFE do que P. macrophylum. Comparando-se 

somente os menores valores observados em cada estrato florestal estudado, 

verificou-se que a AFE foi cerca de 40 % menor no dossel do que no sub-

dossel e no sub-bosque. Como a AFE representa um razão entre área foliar e 
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massa foliar seca, os menores valores observados no dossel sugerem maior 

acúmulo de biomassa neste ambiente. 

 

TABELA 2: Área Foliar Específica (AFE) de seis espécies arbóreas da Amazônia de diferentes 
estratos florestais de uma floresta primária do alto Rio Negro. 
 
ESPÉCIE AFE (cm2 g-1) 

N. litchi 22,00 ± 0,85 Ba 

L. idatimon 24,87 ± 8,93 Ba 

C. guianensis 41,62 ± 2,59 Aa 

P. macrophylum 36,25 ± 4,28 Ab 

B. multiflora 37,75 ± 2,65 Aa 

I. elliptica 36,50 ± 1,33 Aa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05).  
 

 Possivelmente, isto se deve ao fato de que em plantas adaptadas a 

ambientes de alta irradiância, como ocorre no dossel florestal, as folhas tendem 

a ser menores e mais espessas (Terashima et al., 2001), justificando os 

menores valores de AFE para N. litchi e L. idatimon. Além disso, pode-se 

considerar que maior área foliar das espécies de sub-dossel e sub-bosque são 

indicativos da adaptabilidade destas espécies aos ambientes com menor 

disponibilidade de luz, haja vista que expansão da área foliar total da planta, 

seja pelo aumento em número ou em tamanho das folhas, é importante para 

aumentar a interceptação da energia solar e a absorção de CO2 para a 

realização do processo fotossintético, a fim de obter maior acúmulo de 

biomassa. 

 

6.3. Potencial hídrico foliar 

 

 Com relação ao potencial hídrico foliar (Ψw), pôde-se observar que no 

período da antemanhã (Ψam) não foram observadas diferenças entre as 

espécies estudadas no dossel, entretanto, no sub-dossel e no sub-bosque C. 

guianensis e B. multiflora apresentaram valores mais negativos (Tabela 3). No 

que se refere ao potencial hídrico ao meio-dia (Ψmd), nota-se que, de maneira 
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geral, os resultados observados foram bastante semelhantes. Prova disso, é 

que a espécie N. litchi, que ocupa o dossel florestal e apresentou os valores 

mais negativos, diferiu apenas das espécies C. guianensis, que ocupa o sub-

dossel e de I. elliptica, que ocupa o sub-bosque. Em cada estrato florestal 

estudado, houve pelo menos uma espécie que apresentou valores de Ψmd 

semelhante aos demais estratos, sugerindo que não há limitação de água no 

ambiente edáfico. Quanto as espécies comparadas no mesmo ambiente, pode-

se observar comportamento semelhante ao observao para o potencial na ante-

manhã (Tabela 3). 

 

TABELA 3: Potencial hídrico foliar (Ψw) em folhas de seis espécies arbóreas da Amazônia de 
diferentes estratos florestais de uma floresta primária do alto Rio Negro. 
 
ESPÉCIE Ψam (BAR) Ψmd (BAR) 

N. litchi -2,00 ± 0,20 Aa -11,25 ± 2,30 Aa 

L. idatimon -2,50 ± 0,60 Aa -9,50 ± 2,65 ABa 

C. guianensis -2,50 ± 0,60 Ab -4,50 ± 1,30     Cb 

P. macrophylum -1,50 ± 0,60 Aa -7,75 ± 1,70 ABCa 

B. multiflora -2,50 ± 0,60 Ab -9,50 ± 1,00 ABb 

I. elliptica -1,50 ± 0,60 Aa -6,75 ± 0,95   BCa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

 Estas semelhanças nos resultados podem ser explicadas pelo 

microclima da região estudada, que apresenta alta precipitação e umidade 

relativa do ar elevada durante o dia. 

 

 6.4. Trocas gasosas 

 

 As maiores taxas de fotossíntese máxima (Amáx) foram exibidas pelos 

indivíduos da espécie N. litchi (dossel), sendo duas vezes superior inclusive 

sobre a espécie L. idatimon que também ocupa o dossel florestal e que não 

diferiu estatisticamente das demais espécies estudadas (Tabela 4). Quanto ao 

comportamento das espécies dentro de cada estrato, observou-se que que no 

sub-dossel não houve diferença quanto à Amáx. Já no dossel e no sub-bosque 
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N. litchi e I. elliptica exibiram maiores taxas que as outras espécies do mesmo 

estrato que ocupam (Tabela 4). Contudo, cabe ressaltar que a taxa 

fotossintética estimada sob condições de luz saturante para as espécies de 

dossel dos indivíduos nesse estudo está um pouco abaixo da faixa observada 

para outras espécies tropicais de dossel Pouterria williami e Brosimum 

parinarioides ssp (Tibuzy, 2005). Por outro lado, aproxima-se da observada 

para Scleronema micranthum (Souza, 2008). 

 

TABELA 4: Fotossíntese máxima (Amáx), respiração no escuro (Rd), rendimento quântico 
aparente – α, irradiância de compensação (Ic) e irradiância de saturação (Is) em folhas de seis 
espécies arbóreas de diferentes estratos florestais de uma floresta primária do alto Rio Negro. 
 

ESPÉCIE 
                  Amáx Rd α     Ic             Is  

           (µmolCO2 m
-2s-1)   (µmolCO2m

-2s-1) (µmol(CO2)mol-1) (µmolm-2 s-1) (µmolm-2s-1) 

N. litchi 7,9 ±3,0 Aa 0,4 ± 0,2Aa 0,04±0,02 Ba 5,1±1,8ABb 650,0±237 Aa 

L. idatimon 3,4±0,8 Bb 0,5 ±0,4 Aa 0,06±0,03 Aba 11,9±8,4 Aa 450,0±103 ABb 

C. guianensis 2,8 ±0,7 Ba 0,17 ± 0,12Aa 0,05±0,02 Aba 4,2 ±2,9 Ba 643,7 ±163 Aa 

P. macrophylum 3,2 ± 1,2Ba 0,36 ±0,22 Aa 0,05±0,01Aba 6,9±4,5ABa 631,2±201 Aa 

B. multiflora 2,2 ±0,6 Bb 0,25 ±0,30 Aa 0,06±0,02 Aba 3,6 ±4,6 Ba 315,0±59 Bb 

I. elliptica 4,2 ±1,3 Ba 0,29 ±0,20 Aa 0,08± 0,03 Aa 4,8 ±0,9 Ba 443,7±142 ABa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

  

Quanto aos efeitos da intensidade luminosa (DFFF) sobre a taxa fotossintética, 

observou-se que as respostas foram semelhantes entre as espécies (Figura 3). 

A utilização da luz pelas plantas através da fotossíntese é descrita, 

quantitativamente, pelas curvas de resposta à luz. O ponto zero da curva (0 

DFFF) equivale a taxa de respiração no escuro (Rd). A respiração é necessária 

para produzir energia metabólica requerida pelos processos de crescimento da 

planta, de manutenção das taxas de biomassa (Lambers et al., 1998). Para as 

espécies estudadas, não foram observadas diferenças estatísticas quanto à Rd. 

Os baixos valores apresentados, principalmente pelas espécies de dossel em 

relação as espécies estratos inferiores sugerem aumento no beneficio da 

capacidade fotossintética da planta, uma vez que o custo com a manutenção 
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da biomassa é estimado em torno de 20 a 60 % da produção fotossintética 

(Amthor, 2000). 

 

 Quanto ao rendimento quântico aparente (α), observou-se diferença 

apenas entre as espécie I. elliptica (sub-bosque) e N. litchi (dossel), tendo a 

primeira exibido o maior rendimento (Tabela 4). Dentro de cada estrato, as 

espécies não exibiram diferenças entre si (Tabela 4). Esta variável expressa a 

eficiência do aparato fotossintético sob condições limitantes de luz e o número 

de moles de CO2 fixados por mol de fótons absorvidos pelas folhas. 

Teoricamente, o valor máximo que α pode assumir é 0,125; equivalente a 8 

moles de fótons requeridos para reduzir um mol de CO2 na ausência de 

fotorrespiração. Contudo, sob condições de estresse esse valor pode diminuir 

significativamente (Singssas et al., 2001).  

 

 A irradiância de compensação (Ic) foi maior nas duas espécies de dossel 

N. litchi e L. idatimon, e em P. macrophylum, espécie do sub-dossel, do que 

nas demais espécies (Tabela 4). Os menores valores valores observados para 

as espécies de sub-bosque (B. multiflora e I. elliptica) provavelmente devem-se 

ao fato de que plantas sob baixa irradiância desenvolvem mecanismos que 

refletem melhor aproveitamento da baixa quantidade de energia do ambiente. 

Além do mais, deve-se considerar que plantas que respiram com menor 

intensidade e que se encontram em ambientes sombreados necessitam de 

menor irradiância para atingir o ponto de compensação (Zhang et al., 2003). 

Apenas no dossel foi observada diferença entre as espécies, tendo L. idatimon 

exibido valor duas vezes maor que N. litchi (Tabela 4). 
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Figura 3: Efeito da densidade de fluxo de fótons fotossintéticos (DFFF) sobre a fotossíntese (A) 

sobre folhas de seis espécies arbóreas da Amazônia de diferentes estratos florestais: A) N. 

litchi; B) L. idatimon; C) C. guianensis; D) P. macrophylum; E) B. multiflora e F) I. elliptica. 

 

 

 No que se refere aos valores de Is, pôde-se observar que os valores 

apresentados ficaram acima de 400 µmol (Tabela 4), com exceção de B. 

multiflora (sub-bosque), que apresentou valor quase 2 vezes menor do que o 

maior valor observado, exibido pela espécie N. litchi (dossel). Quanto aos 
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resultados dentro dos estratos, tanto N. litchi quanto I. elliptica exibiram valores 

1,5 vezes maior que as outras espécies do dossel e do sub-bosque (Tabela 4).  

 

 Valores mais altos de fotossíntese atingidos a baixos níveis de 

irradiância indicam melhor aproveitamento das diferentes condições de energia 

durante o dia, contudo um baixo ponto de saturação (Is) indica a incapacidade 

da planta em aumentar a assimilação líquida até o total da intensidade de 

energia disponível (Inoue, 1989). Quando a fotossíntese chega a irradiância de 

saturação, ela deixa de ser limitada pela luz e passa a ser limitada pela taxa de 

carboxilação, que é controlada pela combinação entre a difusão de CO2 dentro 

da folha e a capacidade de carboxilação. Depois que o ponto de saturação é 

atingido, fatores como reações de transporte de elétrons, a atividade da 

Rubisco e/ou o metabolismo das trioses-fosfato têm se tornado limitante. Nesse 

momento, a fotossíntese passa a ser limitada pela concentração de CO2, 

refletindo a incapacidade das enzimas envolvidas no metabolismo do carbono 

de manter o ritmo com a absorção de energia luminosa (Taiz & Zeiger, 2004). 

Estudos com espécies tropicais crescendo em ambiente de clareira revelaram 

valores de Is menores que 600 µmol, corroborando com os resultados 

observados nessa pesquisa em área de floresta de terra-firme (Loik & Holl 

2001).  

   

 Os valores de condutância estomática (gs) e transpiração (E), à 

semelhança do observado com a fotossíntese máxima, tiveram na espécie N. 

litchi o maior valor, sendo a única a diferir estatisticamente das demais 

espécies estudadas e também diferiu da outra espécie que ocupa o mesmo 

estrato (Tabela 5). 
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TABELA 5: Condutância estomática (gs), transpiração (E), eficiência no uso da água (EUA) e 
eficiência intrínseca no uso da água (EIUA) em folhas de seis espécies arbóreas da Amazônia 
de diferentes estratos florestais.  
 

 

ESPÉCIE 

        gs 

(mmol (H2O) m
-2 s-1) 

        E 

(mmol (H2O) m
-2 s-1) 

         EUA 

(µmol(CO2).mol H2O) 

      EIUA 

(µmol(CO2).mol H2O) 

N. litchi 0,09 ± 0,02 Aa 1,76 ± 0,50 Aa 4,50 ± 1,35 Aa 94,12 ± 33,79 Aa 

L. idatimon 0,03 ± 0,01 Bb 0,74 ± 0,35 Bb 5,12 ± 2,32 Aa 124,50±49,56 Aa 

C. guianensis 0,04 ± 0,02 Ba 0,84 ± 0,40 Ba 4,00 ± 2,73 Aa 92,87 ± 51,20 Aa 

P. macrophylum 0,04 ± 0,02 Ba 0,91 ± 0,40 Ba 3,62 ± 0,70 Aa 85,37 ± 16,74 Aa 

B. multiflora 0,02 ± 0,01 Bb 0,54 ± 0,14 Ba 4,25 ±0,62 Aa 97,50 ± 23,02 Aa 

I. elliptica 0,05 ± 0,01 Ba 1,05 ± 0,54 Ba 4,25 ± 1,14 Aa 103,87±33,33 Aa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

 Os maiores valores de gs na espécie de dossel provavelmente estão 

relacionados a maior fixação de CO2 por folhas expostas quando comparadas 

as folhas em ambientes de baixa luminosidade, também observado por 

Marenco et al. (2001) em estudo realizado em ambientes contrastantes de 

irradiância. Adicionalmente, a maior taxa de transpiração (E) no ambiente de 

dossel pode ser relacionada a mecanismos de prevenção a altas temperaturas, 

considerando que parte do calor gerado pelo excesso de energia pode ser 

dissipado na forma de calor latente, evitando que a planta aqueça em demasia 

com a energia proveniente da exposição à alta irradiância e sofra os efeitos 

deletérios que altas temperaturas podem causar (Nobel, 1991; Santos Junior, 

2008).  

 

 Quanto a variável de eficiência do uso da água (EUA), a qual expressa a 

intensidade da transpiração, observou-se para as espécies valores que 

variaram entre 3,62 e 5,12 mmol(CO2)mol-1(H2O) (Tabela 5). Esses valores 

podem ser considerados altos se comparados aos encontrados para algumas 

espécies tropicais (Marenco et al., 2001; Lima, 2006). Sendo a EUA a 

representação do comportamento momentâneo das trocas gasosas em nível 

foliar e tendo-se encontrado altos níveis de EUA pode-se inferir que as 

espécies estudadas são eficientes no uso da água, independentemente do 

estrato florestal que ocupam, haja vista que não foram observadas diferenças 
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estatísticas entre elas. A capacidade destes indivíduos em maximizar o ganho 

de carbono por molécula de água liberada para a atmosfera é consubstanciada 

pelos valores da eficiência intrínseca do uso da água (EIUA), que representa a 

razão entre a fotossíntese líquida e a condutância estomática, cujos valores 

variaram de 85,37 a 124,50 mmol(CO2)mol-1(H2O) (Tabela 4), sem diferença 

estatística entre as espécies. 

 

6.5. Teores de nutrientes foliares 

 

 Os resultados do estado nutricional das folhas demonstram que com 

exceção de N e Ca, houve pouca diferença na concentração de 

macronutrientes entre as espécies estudadas (Tabela 6). No caso do N, a 

maior concentração foi encontrada na espécie C. guianensis (sub-dossel), 

sendo 46 % superior à menor concentração deste macronutriente, observada 

em P. macrophylum (sub-dossel). Nota-se que o maior e o menor valor 

observado para a concentração de N nos tecidos foliares foram encontrados 

nas espécies que ocupam o mesmo estrato florestal, sugerindo que a 

estratificação não está relacionada à absorção deste nutriente e às suas 

concentrações nos tecidos foliares, haja vista que apenas no dossel as 

espécies não diferiram dentro do  mesmo estrato (Tabela 6). 

 

TABELA 6: Teores foliares de macronutrientes [g.kg-1 (MS)] em folhas de seis espécies 
arbóreas de diferentes estratos florestais de uma floresta primária do alto Rio Negro. 
 

ESPÉCIE N P K Ca Mg 

N. litchi 17,50 ± 1,47 CDa 2,00 ± 0,48 Aa 6,00 ± 1,89 Ba 1,00 ± 0,28  Cb 1,37±0,36 ABa 

L. idatimon 18,87 ± 1,58 Ca 2,00 ± 0,49 Aa 7,00±2,67 ABa 1,62 ± 0,79 BCa 1,62 ± 0,50 Aa 

C. guianensis 29,37 ± 1,49 Aa 1,87 ± 0,20 Aa 7,25±1,89 ABa 1,75 ± 0,35 BCa 1,12±0,33 ABa 

P. macrophylum 15,75 ± 1,00 Db 1,62±0,30 ABa 6,62±1,75 ABa 1,87 ± 0,53 BCa 1,00 ± 0,12 Ba 

B. multiflora 24,12 ± 2,30 Ba 1,12 ± 0,16 Bb 9,37 ± 3,03 Aa 4,50 ± 1,43 Aa 1,62 ± 0,36 Aa 

I. elliptica 18,75 ± 1,05 Cb 1,87 ± 0,35 Aa 7,87±1,05 ABa 2,50 ± 0,50 Bb 1,00 ± 0,12 Bb 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

 As maior concentração de P observada foi 2,00 g.kg-1, valor exibido por 

N. litchi e L. idatimon, ambas espécies de dossel, enquanto o menor valor foi 
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encontrado em B. multiflora (sub-dossel) (Tabela 6). Apenas no sub-bosque foi 

observada diferença entre espécies no mesmo estrato (Tabela 6). Teores de P 

abaixo de 2 g.kg-1 foram encontrados por Klinge et al. (1983) e Klinge (1985) 

para diversas espécies arbóreas da Amazônia, corroborando com os 

resultados desta pesquisa. 

 

 Os teores foliares de K não oscilaram muito entre as espécies, tendo 

ocorrido diferença apenas entre B. multiflora (sub-bosque) e N. lichi (dossel), 

sendo observado ainda que a espécie de sub-bosque apresentou concentração 

de K 36 % superior à espécie do dossel (Tabela 6). Para Ca, verificou-se que 

as espécies de sub-bosque, B. multiflora e I. elliptica  apresentaram as maiores 

concentrações, tendo B. multiflora exibido valor 4,5 vezes superior ao menor 

valor observado, exibido por N. litchi (dossel). Apenas no sub-dossel não houve 

diferenças entre espécies no mesmo estrato (Tabela 6). Apesar das maiores 

concentrações foliares de Ca terem sido observadas nas espécies de sub-

bosque, não se pode afirmar que o ambiente de sub-bosque ou o solo 

favorecem a absorção ou acúmulo deste nutriente, haja vista que o conteúdo 

de Ca nas plantas é, em grande parte, controlado geneticamente e, via de 

regra, pouco afetado pelo suprimento de Ca no ambiente da raiz, contanto que 

a disponibilidade de Ca seja adequada para o crescimento normal da planta 

(Kirkby & Pilbeam, 1984). Quanto aos teores de Mg, os maiores valores foram 

apresentados por L. idatimon e B. multiflora (Tabela 6). A absorção de Mg 

pelas plantas é fortemente modulada pelo P, com o qual possui efeito 

sinérgico. Como as maiores concentrações de P foram encontradas em L. 

idatimon, isto pode ter favorecido a abosrção de Mg por esta espécie. Já no 

caso de B. multiflora, a alta concentração de Mg pode ser explicada pela maior 

necessidade de síntese de pigmentos para absorção de luz no ambiente de 

menor irradiância. 

 

 O equilíbrio nutricional dos cátions K, Ca e Mg nas folhas das espécies 

estudadas demonstra que o Mg foi o elemento menos acumulado quando 

comparado com Ca e K, com exceção de N. litch, que absorveu mais Mg do 



35 

 

que Ca. Estes resultados estão de acordo com o que tem sido relatado para 

diversas espécies arbóreas tropicais (Klinge et al., 1983; Klinge, 1985; Herbert 

& Schonau, 1991; Drechsel, 1992; Marenco et al., 2001b; Moraes Neto & 

Gonçalves, 2001). 

 

 Quanto aos micronutrientes, verificou-se que não houve diferença 

quanto às concentrações de Fe e Zn entre as espécies estudadas, sendo 

apenas no sub-dossel observadas diferenças entre espécies que ocupam o 

mesmo estrato (Tabela 7). Ambos os micronutrientes exibiram concentrações 

similares a observada para outras espécies tropicais em florestas de terra-firme 

(Souza, 2008).    

     

TABELA 7: Teores foliares de micronutrientes [mg.kg-1 (MS)] em folhas de seis espécies 
arbóreas de diferentes estratos florestais em uma floresta primária do alto Rio Negro. 
 
ESPÉCIE Fe Mn Zn 

N. litchi 33,62 ± 46,48 Aa 78,00 ± 55,51 Ba 19,50 ± 3,07 Aa 

L. idatimon 59,00 ± 47,80 Aa 93,50±59,32 ABa 21,50 ±10,07 Aa 

C. guianensis 108,50 ± 86,31 Aa 52,12 ± 25,40 Ba 31,25 ±11,56 Aa 

P. macrophylum 31,62 ± 37,60 Ab 53,62 ± 30,24 Ba 20,25 ± 8,10 Ab 

B. multiflora 57,50 ± 52,08 Aa 60,75 ± 48,53 Bb 21,62 ± 25,92 Aa 

I. elliptica 63,50 ± 59,37 Aa 148,62 ± 29,45 Aa 31,75 ± 8,60 Aa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

 No que diz respeito ao Mn, verificou-se maior concentração em I. 

elliptica (sub-dossel), seguida por L. idatimon (dossel). A concentração de Mn 

em I. elliptica foi 2,85 vezes superior a observada para C. guianensis (sub-

dossel), que exibiu o menor valor entre as espécies estudadas (Tabela 7). 

Apenas no sub-bosque observou-se diferença entre espécies no mesmo 

estrato, onde I. elliptica exibiu valor 2,5 vezes maior que B. multiflora (Tabela 

7). Contudo, cabe ressaltar que nenhuma das espécies estudadas apresentou 

concentração de Mn maior do que 200 g.kg-1, valor acima do qual, segundo 

Marschner (1995), pode ocasionar toxicidade em muitas espécies. 
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 Quanto às relações de concentração de macro e micronutrientes foliares 

entre as espécies estudadas observou-se que o N foi o principal nutriente 

acumulado, independente da espécie estudada (Tabela 8). Entre os demais 

macronutrientes observou-se a seguinte ordem de concentração, no sentido 

decrescente, N > K > P > Ca > Mg, com exceção das espécies de dossel. N. 

Litchi, acumulou mais Mg do que Ca, e L. idatimon acumulou Mg e Ca nas 

mesmas proporções (Tabela 8), provavelmente em conseqüência da 

necessidade constante de síntese de clorofilas, uma vez que a degradação das 

mesmas é mais intensa sob alta irradiância (Wettstein et al., 1995; Gonçalves 

et al.,  2001). Para os micronutrientes, a única alteração na ordem de 

concentração ocorreu em C. guianensis (sub-dossel), que acumulou mais Fe 

do que Mn. As demais espécies exibiram a ordem Mn > Fe > Zn (Tabela 8). 

 

TABELA 8: Relações de concentrações de macro e micronutrientes foliares em seis espécies 
arbóreas da Amazônia de diferentes estratos florestais. 
 
ESPÉCIE Macronutrientes Micronutrientes 

N. litchi N > K > P > Mg > Ca Mn > Fe > Zn 

L. idatimon N > K > P > Mg = Ca Mn > Fe > Zn 

C. guianensis N > K > P > Ca > Mg Fe > Mn > Zn 

P. macrophylum N > K > P > Ca > Mg Mn > Fe > Zn 

B. multiflora N > K > P > Ca > Mg Mn > Fe > Zn 

I. elliptica N > K > P > Ca > Mg Mn > Fe > Zn 

 

 A eficiência no uso dos nutrientes pode ser um importante indicador para 

se entender a integração do metabolismo do carbono e de outros nutrientes e a 

capacidade da planta em captar e utilizar carbono e nutrientes sob diferentes 

condições ambientais (Santos Junior et al., 2006). Com relação a eficiência no 

uso dos nutrientes, verificou-se que para a eficiência no uso de N (EU[N]), P 

(EU[P]), K (EU[K]) e Ca (EU[Ca], N. litchi (dossel) exibiu maiores valores do 

que as demais espécies estudadas (Tabela 9). Estes resultados podem estar 

relacionado as maiores taxas de fotossíntese máxima observadas para esta 

espécie, apesar de ter exibido a quinta menor concentração de N entre as seis 

espécies estudadas.  
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 No que diz respeito à EU[N], em todos os estratos florestais houve 

diferença entre as espécies, tendo N. Litchi, P. macrophyllum e I. elliptica 

exibido os maiores valores no dossel, sub-dossel e sub-bosque, 

respectivamente (Tabela 9). Com relação EU[P], apenas no dossel houve 

diferença, onde N. litchi exibiu a maior concentração (Tabela 9). Para EU[K] e 

EU[Ca] foram observadas diferenças entre as espécies do dossel e do sub-

bosque, tendo N. litchi e I. elliptica exibido os maiores valores, 

respectivamente, (Tabela 9). 

 

 Quanto à eficiência no uso do Mg (EU[Mg]), N. litchi exibiu resultado 

semelhante ao observado para I. elliptica (sub-bosque), sendo que ambas 

foram mais eficientes no uso do Mg do  que as demais espécies estudadas 

(Tabela 9). No caso de I. elliptica, a EU[Mg] pode representar maior 

necessidade de produção de pigmentos cloroplastídicos, haja vista que o Mg é 

o átomo central da molécula de clorofila. No caso da espécie N. litchi, a EU 

[Mg] pode estar relacionada a transferência de fosfatos e a participação dos 

íons de magnésio na ativação de enzimas que atuam na respiração e na 

fotossíntese (Taiz & Zeiger, 2004). 

 

TABELA 9: Eficiência no uso de macronutrientes (EU[NUT] mmol. m-2s-1) em seis espécies 
arbóreas da Amazônia de diferentes estratos florestais. 
 

ESPÉCIE EU[N] EU[P] EU[K] EU[Ca] EU[Mg] 

N. litchi 460±185 Aa 4549±2920 Aa 1606±1156 Aa 9203±4741 Aa 6734 ± 4660 Aa 

L. idatimon 179 ± 42 Bb 1751 ± 429 Bb 551 ± 231 Bb 2728±1808 Bb 2363 ± 945 Bb 

C. guianensis 97 ± 25 Bb 1647 ± 616 Ba 461 ± 314 Ba 1574 ± 700 Ba 2743 ± 1545 Ba 

P. macrophylum 209 ± 76 Ba 2122 ± 712 Ba 505 ± 198 Ba 1862 ± 780 Ba 3300 ± 1061 Ba 

B. multiflora 94 ± 23 Bb 1799 ± 498 Ba 272 ± 121 Bb 557 ± 217 Bb 1424 ± 503 Bb 

I. elliptica 226 ± 70 Ba 2422 ± 850 Ba 543 ± 195 Ba 1798 ± 618 Ba 3556±1278 ABa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

  

 Com relação à eficiência no uso de micronutrientes, nota-se que para o 

uso do Fe (EU[Fe] e Mn (EU[Mn]), N. litchi (dossel) e P. macrophylum (sub-
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dossel) exibiram valores iguais estatisticamente e superiores as demais 

espécies estudadas. Quanto a EU[Zn], N. litchi exibiu maior eficiência que as 

demais espécies (Tabela 10). Com relação às espécies no mesmo estrato, 

nota-se que para EU[Fe] e EU[Mn] foram observadas diferenças apenas no 

dossel, onde N. Litchi exibiu maior eficiência (Tabela 10). Para a EU[Zn], 

observou-se diferenças no dossel e no sub-dossel, tendo P. macrophyllum e N. 

litchi exibido maiores valores (Tabela 10). 

 

TABELA 10: Eficiência no uso de micronutrientes (EU[NUT] mmol. m-2s-1) em seis espécies 
arbóreas da Amazônia de diferentes estratos florestais. 
 
ESPÉCIE EU[Fe] EU[Mn] EU[Zn] 

N. litchi 735,50 ± 510,01 Aa 128,87 ± 57,44 Aa 405,75±137,41 Aa 

L. idatimon 244,65 ± 300,47 Bb 56,50 ± 43,46 Bb 192,25 ± 88,54 Bb 

C. guianensis 135,25 ± 184,58 Ba 65,37 ± 35,43 Ba 99,12 ± 37,66 Bb 

P. macrophylum 299,50 ± 328,51 ABa 75,00± 40,55 ABa 179,12 ± 92,87 Ba 

B. multiflora 184,75 ± 226,15 Ba 59,12 ± 39,40 Ba 192,50±128,92 Ba 

I. elliptica 236,62 ± 251,98 Ba 29,00 ± 9,14 Ba 146,62± 74,19 Ba 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

6.6 Índice de conteúdo de clorofilas 

 

 As espécies estudadas apresentaram diferentes características no que 

se refere ao sistema coletor de luz de acordo com as condições de 

luminosidade do ambiente que ocupam na floresta. O menor conteúdo de 

clorofilas foi exibido por N. litchi (dossel), sendo este 51,4 % menor do que o 

observado para B. multiflora (sub-bosque), que apresentou o maior índice de 

clorofilas (ICC) entre as seis espécies estudadas (Tabela 11). O alto valor de 

ICC observado para B. multiflora pode ser conseqüência de sua eficiência em 

utilizar Mg, conforme pode ser observado na Tabela 9. 

 

 Com relação às espécies que ocupam o mesmo estrato, observou-se 

diferança no ICC apenas para as duas espécies do dossel, tendo L. idatimon 

exibido ICC 1,7 vezes maior do que o observado para N. litchi (Tabela 11). 
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TABELA 11: Índice de conteúdo de clorofilas (ICC) em folhas de seis espécies arbóreas da 
Amazônia de diferentes estratos florestais 
 
ESPÉCIE ICC 

N. litchi 42,62 ± 12,31      Cb 

L. idatimon 72,50 ± 8,58   ABa 

C. guianensis 66,87 ± 4,25     Ba 

P. macrophylum 75,75 ± 12,99 ABa 

B. multiflora 87,62 ± 12,52 Aa 

I. elliptica 82,25 ± 10,00   ABa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 
  
 Resultados semelhantes foram observados para outras espécies 

tropicais submetidas a diferentes ambientes de luz, nos quais as plantas sob 

maior irradiância apresentaram os menores teores de clorofilas totais, haja 

vista que a taxa de degradação das clorofilas tende a ser mais intensa sob 

altas irradiâncias (Wettstein et al., 1995; Gonçalves et al.,  2001). 

 
6.7 Fluorescência da clorofila a 

 

 As espécies estudadas não exibiram diferenças para as variáveis F0, FV 

e FM, (Figura 4). Valores de Fo variando entre 300 e 600 e de Fm maiores que 

1500 já foram observados em outras espécies tropicais em condições de 

irradiância plena e sombreamento (Gonçalves et. al, 2003; Santos Junior, 2003; 

Gonçalves et. al, 2007). 

 

 No que se refere aos parâmetros estudados, a fluorescência inicial (F0) 

reflete a eficiência com a qual a energia proveniente da absorção de fótons 

pode alcançar o centro de reação do PSII (Vidaver et al., 1991), a fluorescência 

variável (Fv), representa a diferença entre a fluorescência inicial e a máxima 

(Fm), que por sua vez expressa o pico da fluorescência quando há completa 

redução da quinona A (QA).  
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 A fluorescência da clorofila a emitida pelas plantas reflete a atividade 

fotossintética de maneira complexa (Krause & Weis, 1991). Nos últimos anos, a 

análise da fluorescência da clorofila a tem estado presente em todos os 

estudos sobre a ecofisiologia das plantas, fornecendo rapidamente dados 

quantitativos e qualitativos sobre a fotossíntese de maneira não destrutiva 

(Roháček & Barták, 1999; Maxwell& Johnson, 2000).  

 

   

 

 Analisando-se a eficiência do PSII por meio da razão Fv/Fm, nota-se 

semelhança entre todas as espécies estudadas (Figura 4). Contudo, 

analisando o comportamento das espécies dentro de cada estrato, nota-se que 

P. macrophyllum e I. elliptica exibiram maiores valores no sub-dossel e no sub-

bosque, respectivamente (Figura 4). Comparando-se os valores de Fv/Fm 

apresentados pelas espécies nesse estudo com os valores relatados por 

Bjorkman e Demmig-Adams (1987) para plantas fora de condição de estresse 

(aproximadamente 0,832), nota-se que nenhuma das espécies estudadas 

apresenta sinais de fotoinibição severa. Semelhante ao observado para Fv/Fm, 

a razão Fv/Tm também não diferiu entre as espécies estudas, tendo sido 

observdada diferença apenas no sub-dossel, onde C. guianensis exibiu o maior 

valor (Figura 4). A razão Fv/Tm é utilizada para mensurar a fotoinibição causada 

pela interação entre défict hídrico no solo e luz (Thomas & Turner, 2001). 

Portanto, estes resultados confirmam o observado com Fv/Fm e ausência de 

fotoinibição entre as espécies estudadas. 
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Figura 4: Parâmetros de fluorescência da clorofila a em folhas de seis espécies arbóreas da 

Amazônia de diferentes estratos florestais: N. litchi (     ); L. idatimon  (      ) ; C. guianesis  (     ); 

P. macrophylum (      ); B. multiflora (     ) e I. elliptica  (     ). 
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 Examinando a captura e o uso de energia nas espécies estudadas por 

meio dos índices de fluxo específico, pôde-se observar que o fluxo de fótons 

absorvidos pelas moléculas de clorofila por centro de reação (ABS/RC) foi 

maior em B. multiflora (sub-bosque) do que nas demais espécies (Figura 5). O 

menor valor de ABS/RC foi exibido por N. litchi (dossel), tendo sido 30 % menor 

do que o observado para B. multiflora. Comparando as espécies por estrato, 

nota-se que no dossel e no sub-bosque houve diferença, tendo L. idatimon 

exibido maior valor que N. litchi no dossel, e B. multiflora exibido maior valor 

que I. elliptica no sub-bosque (Figura 5). No que diz respeito ao fluxo de 

energia conservada nos componentes químicos por centro de reação (TR0/RC), 

verificou-se comportamento semelhante ao observado para ABS/RC, tendo B. 

multiflora apresentado a maior quantidade fluxo de fótons conservados, 

enquanto N. Litch apresentou a menor quantidade de energia conservada nos 

componentes químicos (Figura 5). A única diferença dentro de cada estrato foi 

verificada no sub-bosque, tendo I. elliptica exibido valor inferior a B. multiflora. 

 

 Se comparamos a quantidade de energia absorvida com a quantidade 

de energia conservada, constataremos que B. multiflora conservou 79,5 % do 

total de fótons absorvidos, enquanto N. litch a apresentou conservação de 81,5 

%. Estes resultados sugerem que a espécies do sub-bosque apresentam alta 

eficiência na captura de energia, haja vista sua necessidade de otimizar a 

absorção de luz nos ambientes de baixa irradiância. Por outro lado, sua 

capacidade de conservar esta energia é menor do que a capacidade de 

conservação das espécies de estratos superiores.  
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Figura 5: Fluxo Específico expresso por centro de reação (RC) em folhas de seis espécies 

arbóreas da Amazônia de diferentes estratos florestais: N. litchi (     ); L. idatimon  (     ) ; C. 

guianesis  (      ); P. macrophylum (      ); B. multiflora (      ) e I. elliptica  (     ). 

 

 Considerando fluxo de energia que entra na cadeia de transporte de 

elétrons após a quinona A (ET0/RC) nota-se que não houve diferença entre as 

espécies estudadas quando se considera a quantidade energia direcionada a 

cadeia de transporte de elétrons. Se levarmos em conta a relação entre a 

quantidade de energia conservada e a quantidade de energia direcionada a 

cadeia de transporte de elétrons, verificaremos que, proporcionalmente, B. 

multiflora (sub-bosque) é pouco eficiente no que diz respeito a conservação e 

transferência de energia, o que pode ser confirmado pelos valores do fluxo de 

energia dissipado na forma de calor e/ou fluorescência (DI0/RC), para o qual B. 

multiflora exibiu os maiores valores (Figura 5).  

 

 Com relação ao fluxo fenomenológico expresso por secção transversal, 

verificou-se que as espécies estudadas, ao contrário do observado para o fluxo 

específico não apresentaram diferenças para nenhuma das variáveis 

analisadas (Figura 6). 
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Figura 6: Fluxo Específico expresso por secção transversal (CS0) em folhas de seis espécies 

arbóreas da Amazônia de diferentes estratos florestais: N. litchi (     ); L. idatimon  (     ) ; C. 

guianesis  (      ); P. macrophylum (      ); B. multiflora (      ) e I. elliptica  (      ). 

 

 Contudo, tomando a mesma consideração com relação ao fluxo 

(quantidade) de energia absorvida (ABS/CS0), conservado (TR0/CS0), 

movimentado para a cadeia de transporte de elétrons (ET0/CS0) e dissipado, 
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% da energia conservada para a cadeia de transporte de elétrons após a 

quinona A e dissipando o restante da energia absorvida em forma de calor ou 

fluorescência. As espécies do dossel, N. litchi e L. idatimon, por outro lado, 

conservam ambas 81 % do total de energia absorvido, direcionam 52 % e 45 % 

da energia conservada para a cadeia de transporte de elétrons após a quinona 

A, respectivamente, sugerindo maior eficiência no uso da energia absorvida 

pelas espécies que ocupam o dossel florestal. 
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 Cabe ressaltar, mais uma vez, que não foram observadas diferenças 

entre as espécies no que diz respeito ao fluxo fenomenológico expresso por 

secção transversal (Figura 6), somente houve diferença no fluxo específico, 

que leva em consideração a capacidade dos centros de reação do 

fotossistemas individualmente (Figura 5).  

  

 Tal fato pode ser explicado pela quantidade de centros de reação por 

secção transversal (RC/CS), que não diferiu entre as espécies estudadas 

(Tabela 12). Dessa forma, ao analisar os fluxos fenomenológicos levando em 

consideração todos os centros de reação em secção transversal de mesma 

área de superfície para todas as espécies e encontrar quantidades 

semelhantes, os valores dos fluxos tenham apresentado tendência a 

homogeneidade independentemente da espécie estudada. O que não ocorreu 

quando os centros de reação forma analisados individualmente nos fluxos 

específicos, permitindo uma melhor avaliação no que diz respeito a captura e 

uso de energia luminosa entre as espécies estudadas. 

 

TABELA 12: Densidade de centros de reação por secção transversal (RC/CS), eficiência 
máxima do fotossistema II (TR0/ABS), campo quântico para de-excitação não fotoquímica 
(DI0/ABS), probabilidade de a excitação mover um elétron após a quinona A (ET0/TR0), 
probabilidade de um fóton absorvido mover um elétron após a quinona A (ET0/ABS) e índice de 
desempenho (PIABS), em folhas de seis espécies arbóreas da Amazônia de diferentes estratos 
florestais. 
 

ESPÉCIE RC/CS TR0/ABS DI0/ABS ET0/TR0 ET0/ABS PIABS 

N. litchi 260,0±69,0 Aa 0,8±0,01 Aa 0,2±0,01 Aa 0,52±0,05 Aa 0,4±0,04 Aa 3,8 ± 1,6Aa 

L. idatimon 233,5±61,08Aa 0,8±0,02 Aa 0,2±0,02 Aa 0,46±0,05 Aa 0,4±0,05 Aa 2,7±1,2 ABa 

C. guianensis 241,9±68,9Aa 0,8±0,01 Ab 0,2±0,01 Aa 0,46±0,03 Aa 0,4±0,02 Aa 2,3 ±0,28 Ba 

P. macrophylum 219,9±66,5Aa 0,81±0,01Aa 0,2±0,01 Aa 0,47±0,04 Aa 0,4±0,03 Aa 1,3 ±0,48 Ba 

B. multiflora 224,1±67,6Aa 0,7±0,01 Ab 0,18±0,01Ab 0,38±0,05 Bb 0,3±0,04 Bb 1,3 ±0,6 Bb 

I. elliptica 254,1±70,8Aa 0,8±0,01 Aa 0,2±0,01 Aa 0,47±0,03 Aa 0,4±0,03 Aa 2,6±0,9 ABa 

Médias ± desvio padrão (n=8) seguidas pela mesma letra maiúscula para as espécies em todos 
os estratos e médias seguidas pela mesma letra minúscula para espécies dentro do mesmo 
estrato não diferem pelo teste de Tukey (P £ 0,05). 
 

 A eficiência máxima do fotossistema II (TR0/ABS) não diferiu entre as 

espécies, assim como o observado para o campo quântico para de-excitação 

não fotoquímica (DI0/ABS), contudo, neste pode-se observar diferença entre as 
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duas espécies do sub-bosque, tendo I. elliptica exibido valor  10 % maior 

(Tabela 12). Todos os valores observados para TR0/ABS neste estudo 

encontram-se abaixo do considerado ideal para plantas não estressadas 

(Bjorkman & Demming-Adams, 1987). Contudo, é possível considerar que 

estes valores abaixo de 0,81 não sejam sinais de fotoinibição e sim 

características intrínsecas as espécies haja vista que a fotoinibição favorece a 

dissipação não fotoquímica, o que não ocorreu em nenhuma das espécies 

estudadas. Isto pode ser confirmado pelos resultados de DI0/ABS, que 

variaram de 0,18 a 0,20, sugerindo que em média 80 % da energia capturada 

permaneceu no aparato fotoquímico do fotossistema II, não sendo dissipada 

nem na forma de calor e nem como fluorescência, de todas as espécies 

estudadas, independentemente do estrato florestal que as mesmas ocupam 

(Tabela 12).   

 

 A probabilidade de a excitação mover um elétron após a quinona A  

(ET0/TR0) variou entre 0,38 e 0,52 (Tabela 12), o que sugere bom 

aproveitamento fotoquímico da energia capturada para todas as espécies 

(Force et. al, 2003; Santos Junior, 2008). Contudo, cabe ressaltar que o menor 

valor de ET0/TR0 foi exibido por B. multiflora (sub-bosque) e o maior para N. 

litchi (dossel) confirmando o observado anteriormente quanto a eficiência na 

utilização da energia capturada. Quanto a probabilidade de um fóton absorvido 

mover um elétron após a quinona A (ET0/ABS), a semelhança de ET0/TR0 B. 

multiflora (sub-bosque) exibiu o menor valor, 29,5 % a menos que N. litchi 

(dossel), espécie que exibiu a maior probabilidade (Tabela 12). Os baixos 

valores de ET0/TR0 e ET0/ABS evidenciam o baixo desempenho fotoquímico de 

B. multiflora comparada as outras espécies, inclusive em comparação a I. 

elliptica, que também ocupa o sub-bosque. Esta por sua vez, foi 21 % superior 

a B. multiflora tanto em ET0/TR0 quanto em ET0/ABS. Alem disso, não diferiu 

estatisticamente nem das espécies do sub-dossel (C. guianensis e P. 

macrophylum) e nem das espécies do dossel florestal (N. litchi e L. idatimon) 

(Tabela 12). Tanto para ET0/TR0 quanto para ET0/ABS, I. elliptica exibiu maior 

valor que B. multiflora no sub-dossel (Tabela 12). 
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 Os resultados de PIABS corroboram com o observado anteriormente com 

relação à menor eficiência de B. multiflora (sub-bosque) comparada às outras 

espécies. Pode-se notar que o valor exibido por esta espécie foi 2,9 vezes 

menor do que o observado para N. litchi (dossel). Adicionalmente, verificou-se 

que o índice de desempenho de I. elliptica (sub-bosque) não difere 

estatisticamente de N. litch e L. idatimon (ambas de dossel), sugerindo que as 

limitações no desempenho de B. multiflora em comparação às demais espécies 

podem estar mais relacionadas as características genéticas das espécies do 

que às condições abióticas impostas pelo ambiente de sub-bosque (Tabela 12). 

   

 Nota-se ainda, que comparando os dados de PIABS observadas neste 

estudo com os observados para outras espécies tropicais, inclusive para 

espécies tolerantes a alta irradiância (Gonçalves & Santos Junior, 2005; 

Gonçalves et al., 2007), os resultados apontam para bom desempenho das 

espécies estudadas em todos os três estratos avaliados, com destaque para C. 

guianensis e I. elliptica, que ocupam estratos inferiores da floresta (sub-dossel 

e sub-bosque), e apresentaram performance semelhante ao observado para 

espécies arbóreas tropicais em floresta terra-firme na  Amazônia Central 

(Souza, 2008). 

 

 O índice de desempenho (PIABS) é uma associação de três etapas 

funcionais independentes (densidade de centros de reação, a taxa de energia 

de excitação que é capturada e convertida em energia a ser direcionada para o 

transporte de elétrons) que regulam a atividade fotossintética através das 

reações ocorridas no PS II. Por isso, permite avaliar a eficiência do 

fotossistema dois mais claramente (Strasser et al., 2000, 2004; Tsimilli-Michael 

et al., 2000; Strauss et al., 2006). 

 

 De maneira geral, os resultados obtidos pela análise do PIABS exibiram 

maior sensibilidade às diferenças entre as espécies do que a análise de FV/FM 

e TR0/ABS. Isso tem sido comprovado também em estudos com plantas sob 
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condições diversas de estresse como geada (van Heeden et al., 2004; Strauss 

et al., 2006), deficiência hídrica (Bukhov & Carpentier, 2004; Oukarroum et al., 

2007) e altas irradiâncias (Gonçalves & SantosJunior, 2005; Gonçalves et al., 

2007). Uma das razões dessa diferença na sensibilidade de PIABS e FV/FM está 

no fato de que FV/FM reflete apenas a função dos valores de fluorescência F0 e 

FM, enquanto PIABS reflete a função da fluorescência F0 e FM considerando a 

trajetória da fluorescência do ponto inicial até alcançar seu valor máximo 

(Strauss et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

7. CONCLUSÕES  

 

 

 As trocas gasosas não apresentaram diferenças marcantes entre os 

estratos florestais estudados, com exceção da espécie N. litchi, que ocupa o 

dossel florestal e apresentou fotossíntese superior as demais espécies 

estudadas, inclusive a L. idatimon, também de dossel. Esta, por sua vez, não 

diferiu das espécies de sub-dossel e sub-bosque. Por isso, é possível inferir 

que, com relação às taxas de fotossíntese, as variações nos valores sejam 

decorrentes da capacidade fotossintética individual de cada espécie e não do 

gradiente decrescente de luminosidade que vai do dossel até o sub-bosque.  

 

 Com relação ao potencial hídrico e à eficiência no uso da da água, não 

foram observadas diferenças entre as espécies estudadas, sugerindo que este 

recurso não é fator limitante no ambiente, assim como o verificado para os 

teores e a eficiência no uso dos macro e micronutrientes pelas plantas.  

 

 No que diz respeito à capacidade de absorção e utilização de energia 

luminosa, pôde-se observar que o desempenho das espécies (PIABS) variou 

entre e dentro dos diferentes estratos. Adicionalmente, não foram encontrados 

sinais de fotoinibição nas espécies de sub-dossel e sub-bosque, tampouco 

evidências de menor capacidade fotossintética entre estas espécies.  

 

 

 Portanto, conclui-se que os diferentes estratos florestais contribuem de 

maneira homogênea para as trocas gasosas na interface planta-atmosfera, de 

forma que o desempenho fotossintético de cada estrato é decorrente da 

características fisiológicas individuais de cada espécie que o ocupa, sendo o 

microclima dos estratos florestais pouco determinante nesta região da 

Amazônia. 
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Análise estatística 

Área foliar específica 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5        2452.916667        490.583333     25.828 0.0000 
erro                   42         797.750000         18.994048 
CV  (%) =              13.14 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
(entre espécies – dossel) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          33.062500         33.062500      0.828 0.3782 
erro                   14         558.875000         39.919643 
CV  (%) =              26.96 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
(entre espécies – sub-dossel) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         115.562500        115.562500      9.552 0.0080 
erro                   14         169.375000         12.098214 
CV  (%) =               8.93 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
entre espécies – sub-bosque 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           6.250000          6.250000      1.259 0.2807 
erro                   14          69.500000          4.964286 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total corrigido        15          75.750000 
-------------------------------------------------------------------------------- 
CV  (%) =               6.00 
Média geral:         37.1250000      Número de observações:           16 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Potencial hídrico foliar  (ante-manhã) 
(entre espécies em todos os estratos) 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           4.833333          0.966667      3.480 0.0224 
erro                   18           5.000000          0.277778 
CV  (%) =              25.30 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
entre espécies – dossel 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.500000          0.500000      3.000 0.1340 
erro                    6           1.000000          0.166667 
CV  (%) =              18.14 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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entre espécies – sub-dossel 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           2.000000          2.000000      6.000 0.0498 
erro                    6           2.000000          0.333333 
CV  (%) =              28.87 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
entre espécies – sub-bosque 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           2.000000          2.000000      6.000 0.0498 
erro                    6           2.000000          0.333333 
CV  (%) =              28.87 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Potencial hídrico foliar (meio-dia) 
entre espécies em todos os estratos 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5         114.708333         22.941667      6.141 0.0017 
erro                   18          67.250000          3.736111 
CV  (%) =              23.55 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
entre espécies – dossel 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           6.125000          6.125000      0.770 0.4141 
erro                    6          47.750000          7.958333 
CV  (%) =              27.19 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
entre espécies – sub-dossel 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          21.125000         21.125000      9.218 0.0229 
erro                    6          13.750000          2.291667 
CV  (%) =              24.72 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
entre espécies – sub-bosque 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          15.125000         15.125000     15.783 0.0073 
erro                    6           5.750000          0.958333 
CV  (%) =              12.05 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Trocas gasosas 
Entre espécies todos os estratos 
Variável analisada: A 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5         166.856610         33.371322     14.141 0.0000 
erro                   42          99.114488          2.359869 
CV  (%) =              38.44 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: GS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.022642          0.004528     11.632 0.0000 
erro                   42           0.016350          0.000389 
CV  (%) =              43.44 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: E 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           7.117985          1.423597      8.649 0.0000 
erro                   42           6.912912          0.164593 
CV  (%) =              41.55 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Variável analisada: RD 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.673019          0.134604      2.099 0.0844 
erro                   42           2.693263          0.064125 
CV  (%) =              74.34 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: IC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5         552.937500        110.587500      5.261 0.0008 
erro                   42         882.875000         21.020833 
CV  (%) =              84.32 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: IS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5      778385.416667     155677.083333      5.898 0.0003 
erro                   42     1108662.500000      26396.726190 
CV  (%) =              31.11 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: EUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5          10.166667          2.033333      0.668 0.6495 
erro                   42         127.750000          3.041667 
CV  (%) =              40.64 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: EIUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5        7361.416667       1472.283333      1.083 0.3835 
erro                   42       57072.500000       1358.869048 
-------------------------------------------------------------------------------- 
CV  (%) =              36.97 
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Variável analisada: ALFA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.007925          0.001585      2.484 0.0465 
erro                   42           0.026800          0.000638 
CV  (%) =              44.91 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Trocas gasosas 
Entre espécies - dossel 
Variável analisada: A 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          82.264900         82.264900     16.427 0.0012 
erro                   14          70.112000          5.008000 
CV  (%) =              39.38 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: GS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.013225          0.013225     28.809 0.0001 
erro                   14           0.006427          0.000459 
CV  (%) =              35.63 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: E 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           4.171806          4.171806     22.796 0.0003 
erro                   14           2.562037          0.183003 
CV  (%) =              34.17 
Média geral:          1.2518750      Número de observações:           16 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RD 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.094556          0.094556      1.001 0.3341 
erro                   14           1.323038          0.094503 
CV  (%) =              64.63 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ALFA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000716          0.000716      0.966 0.3423 
erro                   14           0.010367          0.000740 
CV  (%) =              54.63 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: IC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         182.250000        182.250000      4.890 0.0441 
erro                   14         521.750000         37.267857 
CV  (%) =              71.82 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: IS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      160000.000000     160000.000000      4.766 0.0465 
erro                   14      470000.000000      33571.428571 
CV  (%) =              33.31 
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Variável analisada: EUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           1.562500          1.562500      0.430 0.5226 
erro                   14          50.875000          3.633929 
CV  (%) =              39.61 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: EIUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        3690.562500       3690.562500      2.042 0.1749 
erro                   14       25300.875000       1807.205357 
CV  (%) =              38.89 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Trocas gasosas 
Entre espécies - subdossel 
Variável analisada: A 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           1.000000          1.000000      1.302 0.2729 
erro                   14          10.750000          0.767857 
CV  (%) =              28.04 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: GS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000033          0.000033      0.089 0.7694 
erro                   14           0.005179          0.000370 
CV  (%) =              49.56 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: E 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.062500          0.062500      0.200 0.6616 
erro                   14           4.375000          0.312500 
CV  (%) =              68.80 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RD 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.562500          0.562500      4.200 0.0596 
erro                   14           1.875000          0.133929 
CV  (%) =             195.18 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: ALFA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000163          0.000163      0.654 0.4321 
erro                   14           0.003479          0.000248 
CV  (%) =              30.50 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: IC 
                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          27.562500         27.562500      1.852 0.1951 
erro                   14         208.375000         14.883929 
CV  (%) =              69.36 
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Variável analisada: IS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         625.000000        625.000000      0.019 0.8936 
erro                   14      471875.000000      33705.357143 
CV  (%) =              28.80 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: EUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.562500          0.562500      0.123 0.7307 
erro                   14          63.875000          4.562500 
CV  (%) =              56.03 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: EIUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         225.000000        225.000000      0.155 0.6994 
erro                   14       20278.750000       1448.482143 
CV  (%) =              42.70 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Trocas gasosas 
Entre espécies – sub-bosque 
Variável analisada: A 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          18.062500         18.062500     20.434 0.0005 
erro                   14          12.375000          0.883929 
CV  (%) =              29.50 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: GS 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.002070          0.002070      5.130 0.0399 
erro                   14           0.005650          0.000404 
CV  (%) =              56.39 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: E 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           1.000000          1.000000      2.947 0.1080 
erro                   14           4.750000          0.339286 
CV  (%) =              66.57 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RD 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000      0.000 0.9975 
erro                   14           1.750000          0.125000 
CV  (%) =             282.84 
 
Variável analisada: ALFA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.001278          0.001278      1.492 0.2420 
erro                   14           0.011989          0.000856 
-------------------------------------------------------------------------------- 
CV  (%) =              42.45 
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Variável analisada: IC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           3.062500          3.062500      0.147 0.7068 
erro                   14         290.875000         20.776786 
Média geral:          4.4375000      Número de observações:           16 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: IS 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       66306.250000      66306.250000      5.566 0.0334 
erro                   14      166787.500000      11913.392857 
CV  (%) =              28.77 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: EUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000      0.000 0.9975 
erro                   14          13.000000          0.928571 
CV  (%) =              22.67 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: EIUA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         162.562500        162.562500      0.198 0.6631 
erro                   14       11492.875000        820.919643 
CV  (%) =              28.46 
 

Nutrientes 
Entre espécies todos os estratos 
Variável analisada: N 
------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5        1030.854167        206.170833     81.211 0.0000 
erro                   42         106.625000          2.538690 
CV  (%) =               7.69 
 
Variável analisada: P 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5           4.500000          0.900000      3.600 0.0085 
erro                   42          10.500000          0.250000 
CV  (%) =              28.57 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: CA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5          59.666667         11.933333     19.093 0.0000 
erro                   42          26.250000          0.625000 
CV  (%) =              35.80 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MG 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5           3.416667          0.683333      4.415 0.0025 
erro                   42           6.500000          0.154762 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total corrigido        47           9.916667 
-------------------------------------------------------------------------------- 
CV  (%) =              30.46 
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 Variável analisada: K 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5          54.854167         10.970833      2.398 0.0531 
erro                   42         192.125000          4.574405 
CV  (%) =              29.08 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5       30928.166667       6185.633333      1.965 0.1038 
erro                   42      132201.750000       3147.660714 
CV  (%) =              95.16 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ZN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5        1265.937500        253.187500      1.438 0.2306 
erro                   42        7394.375000        176.056548 
CV  (%) =              54.58 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5       53852.354167      10770.470833      5.676 0.0004 
erro                   42       79690.125000       1897.383929 
CV  (%) =              53.71 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Nutrientes 
Entre espécies – dossel 
Variável analisada: N 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1           7.562500          7.562500      3.221 0.0943 
erro                   14          32.875000          2.348214 
CV  (%) =               8.43 
 
 Variável analisada: P 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000      0.000 0.9975 
erro                   14           6.000000          0.428571 
CV  (%) =              32.73 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: CA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1           1.562500          1.562500      5.645 0.0323 
erro                   14           3.875000          0.276786 
CV  (%) =              40.08 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MG 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1           0.250000          0.250000      0.933 0.3504 
erro                   14           3.750000          0.267857 
CV  (%) =              34.50 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: K 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1           4.000000          4.000000      0.737 0.4051 
erro                   14          76.000000          5.428571 
CV  (%) =              35.85 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1        2575.562500       2575.562500      1.157 0.3002 
erro                   14       31155.875000       2225.419643 
CV  (%) =             101.86 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ZN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1          16.000000         16.000000      0.289 0.5995 
erro                   14         776.000000         55.428571 
CV  (%) =              36.32 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1         961.000000        961.000000      0.291 0.5979 
erro                   14       46206.000000       3300.428571 
CV  (%) =              67.00 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Nutrientes 
Entre espécies – subdossel 
Variável analisada: N 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1         115.562500        115.562500     33.444 0.0000 
erro                   14          48.375000          3.455357 
CV  (%) =               8.67 
 
Variável analisada: P 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1           2.250000          2.250000     18.000 0.0008 
erro                   14           1.750000          0.125000 
CV  (%) =              23.57 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: CA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1          16.000000         16.000000     12.444 0.0033 
erro                   14          18.000000          1.285714 
CV  (%) =              32.40 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MG 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1           1.562500          1.562500     11.667 0.0042 
erro                   14           1.875000          0.133929 
CV  (%) =              27.88 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: K 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1           9.000000          9.000000      1.781 0.2033 
erro                   14          70.750000          5.053571 
CV  (%) =              26.06 
 

Variável analisada: FE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1         144.000000        144.000000      0.046 0.8327 
erro                   14       43500.000000       3107.142857 
CV  (%) =              92.14 
 
Variável analisada: ZN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1         410.062500        410.062500      1.099 0.3122 
erro                   14        5223.375000        373.098214 
CV  (%) =              72.38 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MN 
 
                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 1       30888.062500      30888.062500     19.167 0.0006 
erro                   14       22561.375000       1611.526786 
CV  (%) =              38.35 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eficiência no uso de nutrientes 
Entre espécies todos os estratos 
Variável analisada: N 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5      721637.187500     144327.437500     17.937 0.0000 
erro                   42      337949.125000       8046.407738 
CV  (%) =              42.45 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: P 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5    48332403.416667    9666480.683333      5.487 0.0006 
erro                   42    73990612.500000    1761681.250000 
CV  (%) =              55.72 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: CA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5   394273272.250000   78854654.450000     17.345 0.0000 
erro                   42   190945963.000000    4546332.452381 
CV  (%) =              72.18 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MG 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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ESP•CIE                 5   132364657.354167   26472931.470833      5.671 0.0004 
erro                   42   196076627.625000    4668491.133929 
CV  (%) =              64.43 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: K 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5     9070698.666667    1814139.733333      6.883 0.0001 
erro                   42    11069875.250000     263568.458333 
CV  (%) =              78.18 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5     1895595.166667     379119.033333      3.748 0.0068 
erro                   42     4248586.750000     101156.827381 
CV  (%) =             103.92 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ZN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5      446963.187500      89392.637500      9.099 0.0000 
erro                   42      412616.625000       9824.205357 
CV  (%) =              48.93 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5       43903.354167       8780.670833      5.429 0.0006 
erro                   42       67927.625000       1617.324405 
CV  (%) =              58.30 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Eficiência no uso de nutrientes 
Entre espécies - dossel 
Variável analisada: N 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      315844.000000     315844.000000     17.369 0.0009 
erro                   14      254585.000000      18184.642857 
CV  (%) =              42.11 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: P 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1    31315216.000000   31315216.000000      7.189 0.0179 
erro                   14    60981097.750000    4355792.696429 
CV  (%) =              66.25 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: CA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1   167741352.250000  167741352.250000     13.029 0.0028 
erro                   14   180246069.500000   12874719.250000 
CV  (%) =              60.14 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MG 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1    76400710.562500   76400710.562500      6.758 0.0210 
erro                   14   158263974.375000   11304569.598214 
CV  (%) =              73.91 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: K 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1     4447881.000000    4447881.000000      6.397 0.0241 
erro                   14     9734756.750000     695339.767857 
CV  (%) =              77.29 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      963833.062500     963833.062500      5.502 0.0342 
erro                   14     2452317.875000     175165.562500 
CV  (%) =              85.40 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: ZN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      182329.000000     182329.000000     13.605 0.0024 
erro                   14      187619.000000      13401.357143 
CV  (%) =              38.72 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       20952.562500      20952.562500      8.074 0.0131 
erro                   14       36330.875000       2595.062500 
CV  (%) =              54.96 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Eficiência no uso de nutrientes 
Entre espécies – sub-dossel 
Variável analisada: N 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       50176.000000      50176.000000     15.699 0.0014 
erro                   14       44745.750000       3196.125000 
CV  (%) =              36.92 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: P 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      902025.062500     902025.062500      2.033 0.1758 
erro                   14     6210551.875000     443610.848214 
CV  (%) =              35.33 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: CA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      332352.250000     332352.250000      0.605 0.4497 
erro                   14     7693358.750000     549525.625000 
CV  (%) =              43.13 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: MG 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1     1240439.062500    1240439.062500      0.706 0.4148 
erro                   14    24592008.375000    1756572.026786 
CV  (%) =              43.86 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: K 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        7744.000000       7744.000000      0.112 0.7427 
erro                   14      966743.750000      69053.125000 
CV  (%) =              54.39 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      107912.250000     107912.250000      1.519 0.2380 
erro                   14      994317.500000      71022.678571 
CV  (%) =             122.60 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ZN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       25600.000000      25600.000000      5.105 0.0403 
erro                   14       70201.750000       5014.410714 
CV  (%) =              50.90 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         370.562500        370.562500      0.257 0.6201 
erro                   14       20189.875000       1442.133929 
CV  (%) =              54.11 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Eficiência no uso de nutrientes 
Entre espécies – sub-bosque 
Variável analisada: N 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       70357.562500      70357.562500     25.506 0.0002 
erro                   14       38618.375000       2758.455357 
CV  (%) =              32.71 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: P 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1     1548158.062500    1548158.062500      3.188 0.0959 
erro                   14     6798962.875000     485640.205357 
CV  (%) =              33.01 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: CA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1     6162806.250000    6162806.250000     28.697 0.0001 
erro                   14     3006534.750000     214752.482143 
CV  (%) =              39.35 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: MG 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1    18175300.562500   18175300.562500     19.247 0.0006 
erro                   14    13220644.875000     944331.776786 
CV  (%) =              39.02 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: K 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      292681.000000     292681.000000     11.123 0.0049 
erro                   14      368374.750000      26312.482143 
CV  (%) =              39.75 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FE 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       10764.062500      10764.062500      0.188 0.6713 
erro                   14      801951.375000      57282.241071 
CV  (%) =             113.60 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ZN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        8418.062500       8418.062500      0.761 0.3976 
erro                   14      154795.875000      11056.848214 
CV  (%) =              62.01 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: MN 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        3630.062500       3630.062500      4.455 0.0533 
erro                   14       11406.875000        814.776786 
CV  (%) =              64.78 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Índice de conteúdo de clorofilas 
Entre espécies todos os estratos 
Variável analisada: ICC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIE                 5        9995.854167       1999.170833     17.897 0.0000 
erro                   42        4691.625000        111.705357 
CV  (%) =              14.83 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entre espécies – dossel  
 
 Variável analisada: ICC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        3570.062500       3570.062500     31.516 0.0001 
erro                   14        1585.875000        113.276786 
CV  (%) =              18.49 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Entre espécies – sub-dossel  
 
Variável analisada: ICC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         315.062500        315.062500      3.413 0.0859 
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erro                   14        1292.375000         92.312500 
CV  (%) =              13.47 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ICC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         115.562500        115.562500      0.892 0.3609 
erro                   14        1813.375000        129.526786 
CV  (%) =              13.40 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fluorescência 
Entre espécies todos os estratos 
 
Variável analisada: FO 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5       44419.034664       8883.806933      0.598 0.7018 
erro                   42      624178.710783      14861.397876 
CV  (%) =              30.37 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5      430337.506769      86067.501354      0.303 0.9085 
erro                   42    11942454.854511     284344.163203 
CV  (%) =              25.41 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5      241962.700310      48392.540062      0.280 0.9215 
erro                   42     7261739.746117     172898.565384 
CV  (%) =              24.50 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV/FM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.002758          0.000552      2.186 0.0738 
erro                   42           0.010597          0.000252 
CV  (%) =               1.96 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV/TM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5        1262.034423        252.406885      1.472 0.2192 
erro                   42        7200.346504        171.436822 
CV  (%) =             190.42 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.002758          0.000552      2.186 0.0738 
erro                   42           0.010597          0.000252 
CV  (%) =               1.96 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/TR0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.084310          0.016862      9.263 0.0000 
erro                   42           0.076454          0.001820 
CV  (%) =               9.20 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.876785          0.175357     13.909 0.0000 
erro                   42           0.529510          0.012607 
CV  (%) =               8.23 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ABS/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           1.559751          0.311950     12.611 0.0000 
erro                   42           1.038951          0.024737 
CV  (%) =               9.32 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.034953          0.006991      3.382 0.0117 
erro                   42           0.086803          0.002067 
CV  (%) =               7.30 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.102502          0.020500      7.615 0.0000 
erro                   42           0.113074          0.002692 
CV  (%) =              16.07 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ABS/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5       44419.034664       8883.806933      0.598 0.7018 
erro                   42      624178.710783      14861.397876 
CV  (%) =              30.37 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5       22848.317658       4569.663532      0.514 0.7639 
erro                   42      373189.257626       8885.458515 
CV  (%) =              29.10 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5        4378.482621        875.696524      0.469 0.7975 
erro                   42       78501.243279       1869.077221 
CV  (%) =              29.06 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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ESP•CIE                 5        3793.829604        758.765921      0.944 0.4625 
erro                   42       33743.805538        803.423941 
CV  (%) =              36.61 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.064450          0.012890      8.612 0.0000 
erro                   42           0.062860          0.001497 
CV  (%) =              10.26 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RC/CS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5       10370.675385       2074.135077      0.456 0.8062 
erro                   42      190866.048719       4544.429731 
CV  (%) =              28.21 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.003084          0.000617      2.410 0.0522 
erro                   42           0.010746          0.000256 
CV  (%) =               8.43 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RC/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           0.212339          0.042468     10.248 0.0000 
erro                   42           0.174055          0.004144 
CV  (%) =              10.61 
 

Variável analisada: TR0/DI0 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5           2.360916          0.472183      2.346 0.0576 
erro                   42           8.454120          0.201289 
CV  (%) =              10.35 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: PIABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 5          27.031077          5.406215      5.512 0.0005 
erro                   42          41.196635          0.980872 
CV  (%) =              39.16 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fluorescência 
Entre espécies – dossel 

Variável analisada: FO 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         769.147022        769.147022      0.062 0.8070 
erro                   14      173712.413333      12408.029524 
CV  (%) =              29.72 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       31802.837222      31802.837222      0.140 0.7137 
erro                   14     3174995.713334     226785.408095 
CV  (%) =              23.71 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       22680.360000      22680.360000      0.164 0.6915 
erro                   14     1935014.460000     138215.318571 
CV  (%) =              22.75 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV/FM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000025          0.000025      0.060 0.8106 
erro                   14           0.005871          0.000419 
CV  (%) =               2.51 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV/TM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           4.890732          4.890732      0.685 0.4217 
erro                   14          99.926389          7.137599 
CV  (%) =              55.06 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000025          0.000025      0.060 0.8106 
erro                   14           0.005871          0.000419 
CV  (%) =               2.51 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/TR0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.013225          0.013225      5.580 0.0332 
erro                   14           0.033182          0.002370 
CV  (%) =               9.85 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.111389          0.111389      7.281 0.0173 
erro                   14           0.214176          0.015298 
CV  (%) =              10.03 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ABS/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.156816          0.156816      4.888 0.0442 
erro                   14           0.449189          0.032085 
CV  (%) =              11.81 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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ESP•CIE                 1           0.000689          0.000689      0.335 0.5721 
erro                   14           0.028820          0.002059 
CV  (%) =               7.56 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.003844          0.003844      0.986 0.3375 
erro                   14           0.054560          0.003897 
CV  (%) =              22.02 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ABS/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         769.147022        769.147022      0.062 0.8070 
erro                   14      173712.413333      12408.029524 
CV  (%) =              29.72 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         565.476510        565.476510      0.076 0.7863 
erro                   14      103645.295363       7403.235383 
CV  (%) =              28.31 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         717.958628        717.958628      0.394 0.5402 
erro                   14       25499.822375       1821.415884 
CV  (%) =              28.76 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RC/CS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        2821.282898       2821.282898      0.664 0.4286 
erro                   14       59446.148964       4246.153497 
CV  (%) =              26.40 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000020          0.000020      0.048 0.8295 
erro                   14           0.005892          0.000421 
CV  (%) =              11.11 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Variável analisada: RC/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.033489          0.033489      4.376 0.0552 
erro                   14           0.107137          0.007653 
CV  (%) =              12.96 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/DI0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.022425          0.022425      0.063 0.8049 
erro                   14           4.952790          0.353771 
CV  (%) =              13.19 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: PIABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           5.122301          5.122301      2.477 0.1378 
erro                   14          28.947917          2.067708 
CV  (%) =              43.65 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fluorescência 
Entre espécies – sub-dossel 

Variável analisada: FO 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       10455.062500      10455.062500      0.877 0.3648 
erro                   14      166836.875000      11916.919643 
CV  (%) =              27.40 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: FM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1      170362.562500     170362.562500      0.548 0.4714 
erro                   14     4353904.375000     310993.169643 
CV  (%) =              26.42 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       96255.062500      96255.062500      0.475 0.5017 
erro                   14     2834058.875000     202432.776786 
CV  (%) =              26.27 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV/FM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000298          0.000298      5.719 0.0314 
erro                   14           0.000728          0.000052 
CV  (%) =               0.89 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000298          0.000298      5.719 0.0314 
erro                   14           0.000728          0.000052 
CV  (%) =               0.89 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Variável analisada: ET0/TR0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000068          0.000068      0.048 0.8291 
erro                   14           0.019708          0.001408 
CV  (%) =               7.99 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000003          0.000003      0.001 0.9756 
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erro                   14           0.044173          0.003155 
CV  (%) =               8.51 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.002186          0.002186      3.893 0.0686 
erro                   14           0.007859          0.000561 
CV  (%) =               7.15 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000090          0.000090      0.113 0.7418 
erro                   14           0.011190          0.000799 
CV  (%) =               7.41 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000233          0.000233      4.221 0.0591 
erro                   14           0.000771          0.000055 
CV  (%) =               3.92 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV/TM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          49.000000         49.000000      5.814 0.0302 
erro                   14         118.000000          8.428571 
CV  (%) =              55.30 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.062500          0.062500      0.368 0.5536 
erro                   14           2.375000          0.169643 
CV  (%) =              34.68 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ABS/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000  1.0E+0009 0.0000 
erro                   14  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000 
CV  (%) =               0.00 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ABS/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       10455.062500      10455.062500      0.877 0.3648 
erro                   14      166836.875000      11916.919643 
CV  (%) =              27.40 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        5738.062500       5738.062500      0.743 0.4034 
erro                   14      108181.875000       7727.276786 
CV  (%) =              27.25 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
Variável analisada: ET0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        1105.562500       1105.562500      0.462 0.5077 
erro                   14       33488.375000       2392.026786 
CV  (%) =              31.88 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1         689.062500        689.062500      1.468 0.2457 
erro                   14        6570.375000        469.312500 
CV  (%) =              28.62 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RC/CS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        1914.062500       1914.062500      0.416 0.5293 
erro                   14       64388.375000       4599.169643 
CV  (%) =              29.38 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000  1.0E+0009 0.0000 
erro                   14  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000 
CV  (%) =               0.00 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RC/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000  1.0E+0009 0.0000 
erro                   14  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000 
CV  (%) =               0.00 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/DI0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.062500          0.062500      1.000 0.3343 
erro                   14           0.875000          0.062500 
CV  (%) =               6.15 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: PIABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000      0.000 0.9975 
erro                   14           3.000000          0.214286 
CV  (%) =              20.57 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fluorescência 
Entre espécies – sub-bosque 

Variável analisada: FO 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        7608.462302       7608.462302      0.375 0.5499 
erro                   14      283687.621333      20263.401524 
CV  (%) =              33.02 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: FM 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        2975.320662       2975.320662      0.009 0.9240 
erro                   14     4414565.665334     315326.118952 
-------------------------------------------------------------------------------- 
CV  (%) =              25.82 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1       20099.725302      20099.725302      0.113 0.7418 
erro                   14     2492398.081333     178028.434381 
 
CV  (%) =              24.19 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: FV/FM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.001661          0.001661      5.815 0.0302 
erro                   14           0.003998          0.000286 
CV  (%) =               2.10 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: FV/TM 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1          18.128435         18.128435      4.337 0.0561 
erro                   14          58.516663          4.179762 
CV  (%) =              41.25 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.001661          0.001661      5.815 0.0302 
erro                   14           0.003998          0.000286 
CV  (%) =               2.10 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: ET0/TR0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.033764          0.033764     20.060 0.0005 
erro                   14           0.023564          0.001683 
CV  (%) =               9.61 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: TR0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.337561          0.337561     24.423 0.0002 
erro                   14           0.193500          0.013821 
CV  (%) =               8.10 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ABS/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.665040          0.665040     22.358 0.0003 
erro                   14           0.416440          0.029746 
CV  (%) =               9.55 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.000650          0.000650      0.659 0.4304 
erro                   14           0.013810          0.000986 
CV  (%) =               5.16 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: DI0/RC 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.054873          0.054873     15.166 0.0016 
erro                   14           0.050655          0.003618 
CV  (%) =              16.98 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Variável analisada: ABS/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        7608.462302       7608.462302      0.375 0.5499 
erro                   14      283687.621333      20263.401524 
CV  (%) =              33.02 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        2651.760773       2651.760773      0.230 0.6390 
erro                   14      161448.734506      11532.052465 
CV  (%) =              31.09 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        1870.713878       1870.713878      1.344 0.2657 
erro                   14       19483.440211       1391.674301 
CV  (%) =              25.84 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/CS0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        1276.722227       1276.722227      1.023 0.3290 
erro                   14       17470.818449       1247.915604 
CV  (%) =              41.23 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: ET0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.027390          0.027390     17.767 0.0009 
erro                   14           0.021584          0.001542 
CV  (%) =              11.38 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Variável analisada: RC/CS 
                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1        3608.314796       3608.314796      0.753 0.4003 
erro                   14       67123.508857       4794.536347 
CV  (%) =              28.96 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: DI0/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.001914          0.001914      6.562 0.0226 
erro                   14           0.004083          0.000292 
CV  (%) =               8.74 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: RC/ABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           0.064898          0.064898     19.161 0.0006 
erro                   14           0.047416          0.003387 
CV  (%) =              10.27 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: TR0/DI0 
 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           1.369485          1.369485      6.233 0.0256 
erro                   14           3.075937          0.219710 
CV  (%) =              11.21 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variável analisada: PIABS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ESP•CIE                 1           7.010580          7.010580      9.762 0.0075 
erro                   14          10.053780          0.718127 
CV  (%) =              42.70 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 


