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RESUMO

A fotoinibição da fotossíntese e sua recuperação foram estudadas em folhas de

mudas de acariquara {Minquartia guianensis Aubl.) e mogno {Swieíenia macrophylla King)

na Amazônia Central. As plantas estavam aclimatadas em ambiente natural sob a copa de

árvores (sombra) e foram expostas à radiação solar plena. As espécies sofreram

fotoinibição da fotossíntese, como observado por meio de parâmetros de fluorescência.

Após o retorno à sombra, foi determinada a recuperação dos parâmetros de fluorescência,

que pode indicar quais processos estavam envolvidos na redução da eficiência fotoquímica

do fotossistema II. A fase rápida da recuperação foi observada nos tratamentos com

exposição de até 35 min para acariquara, e 60 min para o mogno; que foi atribuída à

dissipação do excesso de energia absorvido pelas clorofilas na forma de calor, devido ao

envolvimento dos carotenóides do ciclo da xantofila. A recuperação lenta, após 12 horas de

observação, envolveu a exposição ao sol durante um tempo maior que 35 min para a

acariquara, e 60 min para o mogno. A recuperação lenta foi relacionada ao dano da proteína

Dl devido à inativação ou danifícação do fotossistema II. Dados coletados com os mesmos

níveis de radiação fotossinteticamente af.va em diferentes temperaturas permitiram inferir

que o dano imposto ao FS II foi exacerbado pelo aumento de temperatura. Uma relação

inversamente proporcional foi observada entre o tempo de exposição à radiação solar e a

diminuição na eficiência quântica do FS 11 (Fv/F^). Sob exposição prolongada (2 horas) à

radiação intensa, além da redução da relação Fy/Fm, também foi observada redução da

fotossíntese máxima, caracterizando o fenômeno de fotoinibição, sobretudo em acariquara.
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ABSTRACT

Photoinhibition and recovery of photosynthesis was studied in leaves of manwood
(Minquarlia guianemis Aubl.) and Mahogany (Swietema macrophylla King) seediings in
Central Amazonlan. The piants were accllmated to low llght envíronment beneath canopy
of adult trees. Both species showed photolnhibition of photosynthesis measured as a
reduction of the Fv/Fm relationship, after 15 minutes of dark adaptation. Fast recovering
was observed in manwood seediings exposed to 35 minutes and in mahogany exposed to 60
minutes. Slow recovery (after 12 hours of recovering) was observed in these treatments tbe

exposure to solar radiation longer than 35 minutes (manwood) and > 60 minutes in

mahogany. Slow recovery reflects damage to Dl protein and inactivation or damage of the
PS II. Data collected at the same levei of light intensity and at different temperature allows
us to mfer that the damage to PS II was exacerbated by high temperature. Decreasing on
Fv/Fm was negatively associated with the time of exposure to strong solar radiation. After
2 hours exposure time to high light intensity, in addition to a decrease in the Fv/Fm

relationship, a decline in light-satured photosynthesis was aiso observed, which makes
evident that these seediings were experiencing photoinhibition. particularly in Manwood.
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1. Introdução

A luz é a fonte principal de energia para o crescimento das plantas, entretanto seu
excesso pode resultar em inativação da fotossíntese (Krause et al., 2001; Kato et ai, 2002;
Adir et ai, 2003). Espécies clímax são todas tolerantes à sombra no estágio de muda
(Bazzaz, 1996), sendo que folhas de plantas desenvolvidas à sombra são mais vulneráveis à
fotoinibição que folhas desenvolvidas ao sol (Powles, 1984; Demmig-Adams & Adams,
1992; Osmond, 1994; Kitao et ai, 2000a). Contudo, pouco é conhecido sobre fotoinibição
da fotossíntese em florestas úmidas (Alves et al, 2002).

A fotoinibição é uma condição de estresse fisiológico que causa a diminuição da
atividade fotossintética, em decorrência da absorção excessiva de luz. A fotoinibição ocorre
quando a irradiância excede a capacidade fotossintética da planta (Demmig-Adams &
Adams, 1992; Thiele et ai, 1996; Choudhury «& Behera, 2001), afetando principalmente o
fotossistema II (FS II) (Powles, 1984; Baker, 1991; Endo et ai, 1999). Porém, em baixas
temperaturas, o fotossistema I pode ser também severamente fotoinibido.

Para examinar o processo inibitório, o método mais comum consiste em monitorar a
fluorescência da clorofila í/, por meio da mensuração da eficiência quântica do fotossistema
11 (Fv/Fm), que é um indicador sensível do desempenho do aparato fotossintético e,
conseqüentemente, permite inferir sobre o fenômeno da fotoinibição (Bjõrkman &
Demmig, 1987; Krause & Weis, 1991; Kato et ai, 2002), além de ser uma técnica simples
(Maxwell & Johnson, 2000), rápida, não-destrutiva e extremamente sensível (Shinkarev &
Govindjee, 1993; Anderson et ai, 1997; White & Critchiey, 1999).

Apesar disso, pouca atenção tem sido dada a recuperação após a fotoinibição, sendo
o prazo de recuperação extremamente importante para caracterizar quais os processos
envolvidos, sejam eles de proteção ou de dano ao centro de reação do FS II (Osmond,
1994). A análise dos processos envolvidos na recuperação durante a fotoinibição é
fundamental para a caracterização do dano causado no FS II. As diferenças na recuperação
são específicas para cada espécie vegetal e certamente dependem do estádio de
desenvolvimento da planta, estádio de sucessão ao qual a espécie pertence e da quantidade
de luz à qual a planta estava aclimatada anteriormente (condições ambientais durante o
crescimento). Essas diferenças são importantes porque podem comprometer o
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estabelecimento dessas mudas no campo, seja em plantios ou regeneração natural, no caso
de abertura de clareiras na floresta.

Assim, a hipótese deste trabalho é que mudas tolerantes à sombra, como a
acariquara, são susceptíveis à fotoinibição, mesmo quando são expostas por curtos períodos
de tempo à radiação solar plena. Para testar esta hipótese, mudas de acariquara foram
expostas a irradiâncias muito maiores que a do ambiente ao qual estavam aclimatadas
originalmente, para simular os -sunflecks", que comumente ocorrem na noresta. Outra
hipótese é que plantas de estádios sucessionais iniciais apresentam maior tolerância a
fotoinibição quando comparadas com espécies de estádios tardios. Para testar esta hipótese,
a espécie tolerante ao sol pleno utilizada foi o mogno. As informações obtidas com este
trabalho podem ser de utilidade para programas de reposição norestal. Além disso, os
resultados podem também interessar na conservação dessas espécies vulneráveis à extinção;
ou mesmo no manejo de áreas florestais, na abertura de clareiras para priorizaçao do
crescimento de espécies de importância econômica ou plantios de enriquecimento da
floresta.



2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

Estudar o efeito da exposição solar plena sobre a eficiência fotoquímica de mudas

de acariquara {Minquartia guianensis Aubl.) e mogno (Swietenia macrophylía King) na
Amazônia Central.

2.2. Objetivos específicos

❖  Determinar o efeito da exposição à radiação solar plena nos parâmetros de

fluorescência (fluorescência inicial (Fo), nuorescência máxima (Fm) e eficiência
fotoquímica do fotossistema II (Fv/Fm));

❖  Determinar o tempo de recuperação dos parâmetros de fluorescência após a
exposição à radiação solar plena e inferir sobre os processos envolvidos nessa recuperação;
❖  Determinar o efeito da irradiância acumulada nos parâmetros de fluorescência;

❖  Determinar o efeito da irradiância acumulada na condutância estomática;

❖  Determinar o efeito combinado da luz e temperatura nos parâmetros de

fluorescência e inferir sobre efeito separado destes fatores de estresse.



3. Revisão bibliográfíca

3.1. Fluorescência da clorofila a

A energia luminosa absorvida pelas moléculas de clorofila das folhas das plantas

pode seguir caminhos diferentes para dissipar sua energia (Maxwell & Johnson, 2000;

Govingjee, 2002): a) pela reemissão de um fóton, a fluorescência; b) convertida em calor,

sem emissão de fóton; c) transferida para outra molécula de clorofila; d) e ainda, ser

utilizada nos processos fotoqu(micos.

A fluorescência é a re-emissão de fótons a um comprimento de onda maior que

aquele incidido na folha e pode dissipar entre I e 3% da energia recebida pela planta

(Müller et ai, 2001). A transferência de energia de uma molécula de clorofila para outra é

feita por transferência ressonante. A conversão dessa energia em calor é realizada por meio

de mecanismos não-fotoquímicos via ciclo das xantofilas, em que, na presença de luz, a

violaxantina é convertida a zeaxantina (Demmig-Adams & Adams, 1992; 1996; Demmig-

Adams, 2003). Os processos fotoquímicos incluem a fotossíntese, a fotorrespiração e o

ciclo água-água, conhecido como reação Mehler (Asada, 1999). Esses processos dissipam

até 45% da energia absorvida (Bjõrkman & Demmig-Adams, 1995).

A dissipação da energia via fluorescência é relativamente pequena (I a 3% do total),

porém sua medição é uma ferramenta muito útil nos estudos de ecofisiologia vegetal. Essa

mensuração é simples (Maxwell & Johnson, 2000), rápida, extremamente sensível e não

destrutiva, muito usada para investigar danos no FS II causados por vários tipos de estresse

(Shinkarev & Govindjee, 1993; Anderson et ai, 1997; White & Chirkey, 1999).

Mensurando o rendimento da fluorescência da clorofila, pode-se obter informações acerca

de mudanças na eficiência fotoquímica e dissipação de calor (Maxwell & Johnson, 2000),

ou seja, por meio da capacidade de absorção e transferência da energia luminosa na cadeia

de transporte de elétrons (Krause & Weis, 1991).

3.1.1. O fenômeno da fluorescência

O fenômeno da fluorescência foi observado inicialmente por Kautsky e

colaboradores em 1960, quando o material fotossintetizante era transferido de um ambiente

escuro para um ambiente iluminado (Maxwell & Johnson, 2000). Kautsky também



observou e descreveu a relação entre a fluorescência e atividade fotossintética, que pode ser

útil na detecção de estresse em plantas.

Uma vez que o FS II absorva luz e a quinona A (uma plastoquinona firmemente

ligada à proteína D2 do FS II) tenha recebido um elétron, nenhum outro será recebido até
que o mesmo seja transferido ao segundo transportador, a quinona B (uma plastoquinona
friavelmente ligada à proteína Dl do FS II (32 KDa)). Quando todas as quinonas A estão

reduzidas, é dito que o centro de reação está "fechado". Assim, num pequeno instante

(micronésimos de segundo) após a aplicação de um pulso de luz de alta intensidade, os
centros de reação se fecharão e, conseqüentemente, levando a um aumento súbito da
fluorescência. Isso ocorre porque o tempo que as quinonas A levam para tornar-se

reduzidas é muito menor do que o tempo que as quinonas B levam para transferir elétrons

para o citocromo be-f após terem sido reduzidas. A partir desse ponto, entretanto, a

intensidade da fluorescência começa a diminuir, até atingir um mínimo. Esse processo leva

alguns minutos, sendo conhecido como dissipação ou "quenching" da fluorescência
(Krause& Weis, 1991).

3.1.2. Dissipação da fluorescência

A dissipação da fluorescência pode ser fotoquímica e não-fotoquimica (NPQ) (ou
produção de calor).

A dissipação fotoquímica envolve o transporte de elétrons do FS II para o FS l. Está
associada à ativação de enzimas que participam da fotossíntese, sobretudo a Rubisco, bem

como o processo de abertura dos estômatos, que permite a entrada de CO2 para a sua
carboxilação, nos cloroplastos. Além da carboxilação, o transporte de elétrons (atividade
fotoquímica) pode estar associado à fotorrespiração, na qual o oxigênio é utilizado como
substrato para a Rubisco. Uma das principais funções da fotorrespiração é proteger a
membrana fotossintética contra o dano causado pelo excesso de luz, quando a assimilação

de carbono é limitada, que é muito mais efetivo que o transporte de elétrons para o oxigênio
(reação de Mehicr ou ciclo água-água) na proteção contra a fotoinibição (Wu et ai, 1991).
No ciclo água-água, os elétrons são direcionados do FS 1 para o oxigênio para formar água
(Asada, 1999). Tanto na fotossíntese como na fotorrespiração, o NADPH produzido no
sistema de transporte de elétrons (fase fotoquímica) é utilizado para produzir o ácido-3-



fosfoglicérico (3-PGA) (Maxwell & Johnson, 2000), reduzindo-se assim o poder redutor da
célula. Analogamente, compostos reduzidos são também utilizados no ciclo água-água
(Asada, 1999).

A dissipação não-fotoquimica (NPQ) quantifica os processos que levam à
dissipação de energia não associada à atividade fotoquímica numa folha exposta à luz, que
envolve essencialmente o ciclo das xantofilas (Figura I), no qual a violaxantina (um

carotenóide) é convertida em zeaxantina, na presença de luz (Demmig-Adams & Adams,
1992; 1996; Thiele et al., 1996; Maxwell & Johnson, 2000), de modo que os valores de
NPQ, se correlacionam positivamente com a formação de zeaxantina (Bjõrkman &
Demmig-Adams, 1995).

Estroina pH 8

NADPH NADPH
N.^P*

Zeaxantina i

V lolítxíintiníi

Liiiiieii pH 5

Figura 1 - Ciclo das xantofilas. (Modificado de Larcher, 1995).

3.1.3. Parâmetros da fluorescência

Os parâmetros relacionados à fluorescência da clorofila a são vários, porém, os mais
importantes em estudos de ecofisiologia vegetal são: a fluorescência inicial (Fo),
fluorescência máxima (F,n), fluorescência variável (Fv) e a relação Fv/Fm-

A fluorescência máxima (Fm) é definida como a intensidade de fluorescência em

que os centros de reação do FS II estão fechados (Qa reduzidas) (Krause & Weis, 1991). A



fluorescência máxima é obtida quando a folha é mantida no escuro durante o tempo

necessário para a completa oxidação das quinonas (normalmente 10 a 30 min). Quando
folhas são momentaneamente expostas a um pulso de luz saturante, os centros de reação do
FS U são fechados. Isto é, a Qa é reduzida e o rendimento máximo da fluorescência é
observado (Bjõrkman & Demmig, 1987). Assim, a fluorescência máxima é a quantidade de
fluorescência obtida após a exposição de uma folha mantida no escuro sob pulso de luz
saturante.

A fluorescência máxima é diminuída pela exposição da folha a alta temperatura,

mas não tão alta a ponto de danificar o FS II. Tanto a eficiência de dissipação fotoquímica
quanto a associada a perda de calor (não-fotoqu(mica) podem mudar devido a fatores
internos (e.g., estado nutricional da planta) ou externos (e.g., fatores ambientais como
temperatura), mudanças que se refletem no valor de Fm. Como não é possível inibir a perda
de calor (dissipação não-fotoquímica é sempre maior do que zero, segunda lei da
termodinâmica), todas as estimativas de NPQ são relativas a um ponto de partida, no qual a
folha está aclimatada ao escuro, ponto chamado de Fq (fluorescência inicial).

A fluorescência inicial (Fo) representa a intensidade de fluorescência quando todos

os centros de reação do FS II estão abertos (Qa oxidadas) e as membranas fotossintéticas
desenergizadas (Krause & Weis, 1991). O ponto de partida do Fo é o nível no qual a
fluorescência inicial começa a aumentar até atingir um valor máximo. Admite-se que Fo e
originada das moléculas de clorofila do sistema-antena do FS II, não ligadas aos centros de
reação, e a energia de excitação gerada nesses pigmentos não é dissipada pelos centros de
reação abertos, o que permite a elevação da intensidade de Fo- Tratamentos térmicos (calor)
mais severos resultam num aumento em Fo acompanhado de uma diminuição em Fm,
devido à inibição da atividade do FS II. Fo parece ser influenciada por qualquer estresse
ambiental que cause alterações na proteína Dl do FS II.

A fluorescência variável (Fv) é representada pela diferença entre a fluorescência
máxima (Fm) e a fluorescência inicial (Fo). A razão entre as fluorescências variável e
máxima (Fv/Fm) expressa a eficiência de captura da energia de excitação pelos centros de
reação abertos do FS 11 (Baker, 1991; Krause & Weis, 1991), o que pode representar a
eficiência quântica potencial do transporte de elétrons através do FS II (Õquist et ai. 1992,
Russel et ai. 1995), sendo 0,83 um valor típico para plantas não fotoinibidas (Anderson et



ai, 1997; Maxwell & Johnson, 2000). A relação serve para mensurar a inativação
fotoinibitória do FS II (Krause et ai, 1995). Desse modo, o rendimento quântico máximo

do fotossistema II é obtido pela razão entre a fluorescência variável e a fluorescência
máxima, representada por Fy/Fm- A diminuição do valor de Fv/F,n indica decréscimo na

eficiência fotoquímica atribuída pela elevação nos valores de Fo e diminuição de Fm, fato
que implica em redução da eficiência do aparelho fotossintético na absorção e transferência
de energia luminosa até os centros de reação e queda na reoxidação dos primeiros aceptores

de elétrons do FS II (Qa)- Fov isso, o valor de Fv/Fm é comumente usado como um

indicador de fotoinibição ou de outro fator de estresse que afete a integridade do
fotossistema II (Krause & Weis, 1991; Buffoni et ai, 1998).

3.2. Fotoinibição

A fotoinibição é um termo amplo que foi inicialmente descrito em 1896 por Ewart,

o primeiro pesquisador a examinar os efeitos dos fatores externos. Depois, em 1956, Kok
identificou que a fotoinibição era um fenômeno que afetava especificamente o FS II, cujos
efeitos incluíam a redução do fluxo de elétrons para a redução das plastoquinonas no FS 11,
fenômeno relacionado linearmente com a intensidade de absorção de luz (Adir et ai, 2003).

A fotoinibição é um retardo da fotossíntese lentamente reversível que depende da exposição
da planta à luz. Desse modo, pode ter como conseqüência uma queda na eficiência quântica
da fotossíntese (assimilação de CO2) e, sob exposição prolongada à luz excessiva, uma

redução na fotossíntese máxima.

A fotoinibição é estado de estresse fisiológico que ocorre em todos os organismos
fotossintetizadores que liberam oxigênio quando expostos à luz (Adir et ai, 2003). Assim,
a exposição de folhas a forte intensidade luminosa pode causar a redução da eficiência
fotossintética (Powles, 1984; Demmig-Adams & Adams, 1992; Hideg & Murata, 1997).

Esse declínio reversível na atividade fotossintética é devido à energia da luz absorvida em

excesso, maior que a capacidade fotossintética (Anderson et ai, 1997). À temperaturas
moderadas e altas, o início da fotoinibição é marcado pela inativação do centro de reação

do FS II (Hideg & Murata, 1997), provavelmente, pelo fato de o FS II estar mais próximo a
oxidantes fortes (P680) do que o FS I.



o FS II desempenha uma função importante na resposta da fotossíntese em plantas

submetidas a altas intensidades luminosas como resultado de perturbações ambientais e

estresses (Baker, I99I). A inativação do FS II é primeiramente determinada pelo número

total de fótons absorvido, e não pela taxa de absorção de fótons (Anderson et al., 1997).

Porém, o consumo de energia luminosa pela fotorrespiração (Kozaki & Takeba, 1996), o

fluxo de elétrons do FS I para o oxigênio molecular no ciclo água-água (Asada, 1994) e a

dissipação dependente de pH (dissipação não fotoquímica) (Demmig-Adams & Adams,

1992) podem operar para proteger a maquinaria fotossintética da fotoinibição (Hideg &

Murata, 1997). A inativação do FS II envolve o centro de reação do FS II que é danificado

em alta luminosidade, que perde sua atividade e é degradado por uma protease intrínseca

(Thiele e/o/., 1996).

A susceptibilidade das plantas à fotoinibição depende da espécie e do ambiente de

luz de crescimento (Osmond, 1994). Assim, plantas de sombra, que tem uma menor

capacidade fotossintética, são mais suscetíveis à fotoinibição que plantas de sol ou que

crescem em alta luz (Osmond, 1994; Anderson et al.^ 1997; Kitao et al., 2002a). Além

disso, plantas de sombra também têm menor capacidade de dissipar o excesso de luz, baixa

capacidade para degradar a proteína Dl e acumula mais FS II não funcionais quando

comparadas a plantas de sol (Demmig-Adams & Adams, 1992; Anderson et ai, 1997). O

FS II pode levar a conversão do excesso de energia de excitação como calor (Thiele et ai,

1996) e o giro ("turnover") da proteína Dl regula a funcionalidade do FS II (Anderson et

al, 1997).

São vários os indicadores de fotoinibição: conteúdo de proteína Dl inativa, valor

baixo de Fv/Fm e redução da assimilação de carbono (Takahashi et al, 2002). Porém, esses

indicadores dependem do grau de fotoinibição, ou seja, caso ocorra fotoinibição dinâmica,

o excesso de energia absorvido pode ser dissipado principalmente por meio do ciclo das

xantofilas, na forma de calor, promovendo uma recuperação rápida (Demmig-Adams &

Adams III, 1992, 1996; Demmig-Adams et aí., 1995; Demmig-Adams, 2003). O processo

de recuperação é lento quando a proteína Dl do centro de reação do FS II (P680) sofreu

dano, ou seja, a degradação da proteína Dl supera sua síntese e reparo do FS II (Baker,

1991; Adir et al. 2003). Quando a depressão da eficiência fotoquímica tem sua recuperação



depois de 3-4 dias de permanência à sombra, pode-se considerar que a planta sofreu

fotoinibição crônica (Greer & Laing, 1992).

O efeito da fotoinibição pode ser avaliado usando a técnica da emissão da

fluorescência da clorofila (Krause & Weis, 1991), devido à verificação de uma diminuição

do rendimento quântico da fotossíntese acompanhando as alterações nas atividades do FS

II. Entretanto, no caso da fotoinibição, a produção de calor é aumentada, enquanto a

fluorescência da clorofila é diminuída (Buschmann, 1987). Apenas quando a folha volta

para uma irradiância baixa e outros estresses são removidos, fazem a migração do FS 11 não

funcional para o estroma do tilacóide, onde a proteína Dl é degradada e sintetizada

simultaneamente (Anderson et al.\ 1997). Quando plantas estressadas por luz são

retornadas para baixa irradiância e condições não estressantes, o funcionamento do FS 11 é

recuperado em várias horas pela rápida degradação e concomitante síntese da proteína Dl e

reparo do FS II (Anderson & Aro 1994; Ohad et al.^ 1994). A recuperação também pode ser

rápida quando há o envolvimento do ciclo da xantofila, e a proteína Dl foi pouco

danificada.

3.2.1. Recuperação da fotoinibição

O decréscimo na atividade do FS II em irradiância excessiva é devido a dois

processos (Foyer et ai, 1994), ambos indicados pelo declínio na taxa Fv/Fm (Krause, 1988;

Krause & Winter, 1996; Thiele et ai, 1996; Endo et ai, 1999; Kato et ai, 2002), porém,

que refletem cinéticas de recuperação diferentes em baixa irradiância (Anderson et ai,

1997). Esses processos variam fortemente e dependem da idade da folha e da aclimatação a

luz (Thiele et ai, 1996). Uma fase inicial de recuperação rápida (cerca de 1 hora) seguida

por uma lenta recuperação (várias horas) que pode ser baseada na ressíntese da proteína D1

e reparo do FS II (Thiele et ai, 1996). A reativação (recuperação) em baixa irradiância é,

então, possível pela ressíntese e reinserção da proteína Dl no centro de reação, que pode

levar várias horas (Aro et ai, 1993). Contudo, estima-se que a degradação e síntese da

proteína Dl são processos relativamente rápidos (1-2 horas).
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Ciclo da xantofila

Quando plantas são expostas a alta luminosidade, que excede a capacidade de

fotossíntese, o excesso de luz absorvido pode ser dissipado como calor (Gilmore 1997), um

processo que envolve o ciclo das xantofilas. O ciclo das xantofilas é conhecido como o

papel-chave na fotoproteção de plantas (Demmig-Adams & Adams, 1992; 1996) e consiste

na conversão de violaxantina em zeaxantina e de zeaxantina para violaxantina (Figura 1). A

zeaxantina formada em alta luminosidade pela de-epoxidação da violaxantina via

anteraxantina, possibilita a dissipação termal da energia no sistema-antena do PS II e, desse

modo, protege o PS 11 da geração de radicais livres e oxigênio singlete (Poyer et í?/.. 1994).

Nas primeiras horas depois da transferência para baixa luminosidade, ocorre uma

rápida epoxidação de zeaxantina (Thiele et ai, 1996). Estudos em plantas tropicais afirmam

que, altos níveis de zeaxantina e anteraxantina persistem depois de 160 minutos

recuperando em baixa luminosidade, sendo que 60% da fotoinibição são revertidas durante

a primeira hora de transferência para baixa luz (Thiele et al.^ 1996).

O estado dependente de zeaxantina pode não só, por meio da dissipação de energia,

minimizar a inativação e, conseqüentemente, a degradação da proteína Dl. O estado

inativado do PS 11 afetado pela proteína Dl pode também agir na dissipação de energia.

A fase rápida da recuperação esta'^ intimamente relacionada com a epoxidação da

zeaxantina via o ciclo da xantofila. A alta atividade do ciclo da xantofila e a quantidade de

pigmentos xantofllicos em alta luminosidade podem servir para proteger as folhas contra a

inativação da proteína Dl (Choudhury & Behera, 2001). Contudo, o ciclo da xantofila

especificamente protege a membrana do tilacóide contra a peroxidação de lipídeos (Plavaux

et al., 2000).

Dano à proteína Dl

A forte fotorresistência é, entre outros fatores, principalmente atribuída a aumentos

na atividade do ciclo da xantofila (Demmig-Adams & Adams, 1992; Demmig-Adams et

al., 1995) e a uma taxa de "turnover" da proteína Dl no centro de reação do PS II (Osmond

1994). O "turnover" da proteína Dl é a mais importante estratégia fotoprotetiva do PS 11

(Anderson et aí., 1997). O turnover da proteína Dl é rápido (1-2 horas), o suficiente para

prevenir a perda da função do PSll.

1  1



Quando a taxa de inativação da proteína Dl excede a capacidade de reparo, o

conteúdo funcional de proteína Dl é esgotado, resultando em fotoinibição do FS 11 (Shang

& Feierabend, 1998). Isso ocorre quando as plantas estão sob alta luminosidade ou quando

há degradação da nova proteína devido a condições ambientais desfavoráveis (Powles,

1984).

Em condições de campo, com alta luminosidade, a fotoinativação do FS II não é

necessariamente um processo de dano, mas sim uma estratégia freqüente de aclimatação

fotoprotetiva para plantas em estresse (Anderson et ai, 1997). Assim, com a exposição a

alta luminosidade e/ou alta temperatura, a estabilização da proteína Dl poderá ser uma

estratégia do processo de aclimatação, em adição à conhecida alta capacidade de turnover

da Dl (Choudhury & Behera, 2001).

Fotooxidação

A fotooxidação é essencialmente um processo regulador, no qual o equilíbrio entre a

capacidade oxidante e antioxidante determinam o destino da planta (Foyer et ai, 1994).

Forte luz em combinação com outros fatores de estresse é conhecida por promover dano

oxidativo do aparato fotossintético (Anderson et ai, 1997), onde parte das reações

fotossintéticas são inibidas (Takahashi et ai, 2002).

A formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) pode interagir com pigmentos,

proteínas e lipídeos (Stroch et ai, 2004). Oxigênio singlete excitado ('O2) pode ser gerado
pela interação de O2 com clorofila triplete excitado (^Chl) formado no centro de reação do
FS II (Aro et ai, 1993; Demmig-Adams et ai, 1995; Takahashi et ai, 2002). O radical
superóxido é inevitavelmente produzido pela reação de Mehler, via transferência do O2
para o FS 1.

Clororespiração

Provavelmente a origem da clororespiração foi encontrada em cianobactérias

endossimbióticas, ancestrais dos cloroplastos (Cournac et ai, 2002). O modelo atual da

clororespiração trata da redução e oxidação da plastoquinona no escuro (Bennoun, 2002),

sendo que isso pode ser diferente de acordo com o estádio de desenvolvimento e com o

tecido considerado (Bennoun, 2002).

12



liül

l

[i

1

A cIororespiração é definida como a interação da cadeia transportadora de elétrons

da respiração com a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese na membrana dos

ÍJ cloropiastos (Peltier & Cournac, 2002). A trajetória da ciororespiração ocorre via

envolvimento da redução da plastoquinona pelo NADPH ou NADH, com a posterior

oxidação da PQH2, o que leva afinal à redução do oxigênio molecular (Feild et ai, 1998).
í-i

No escuro, o funcionamento da ciororespiração pode conceder a oxidação dos
[31■" componentes do estroma para várias trajetórias metabólicas e/ou o estabelecimento do

gradiente de pH transtilacoidal (Peltier & Cournac, 2002). Assim, a redução da
plastoquinona para PQH2 pode contribuir para um aumento na emissão de Fo devido a
maior oxidação de PQ de dissipação da fluorescência da clorofila que em PQH2 (Feild et
ai, 1998).

Além disso, a H2O2 produzida pela ação da superóxido dismutase (H2O2 gerado pela
reação de Mehier) pode ser usada como substrato para a ciororespiração (Peltier &
Cournac, 2002). Há ainda o possível envolvimento da oxidase do cloroplasto no caminho

■'1 da biossíntese dos carotenóides (Bennoun, 2002). Sendo assim, pode-se concluir que a

ciororespiração pode exercer um papel de proteção da fotossíntese (Peltier & Cournac,
2002).
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4. Materiais e Métodos

^  4.1. Espécies estudadas e condições de crescimento
íl A acariquara {Minquartia guianensis Aubl.) é uma árvore da família Olacaceae que

U  abrange toda a região de terra-firme neotropical, onde cresce em diversos habitats (Nebel,
2001). Minquartia guianensis Aubl. é considerada uma espécie clímax no processo de

sucessão da floresta que possui alta tolerância à sombra na fase juvenil (Oberbauer et ai,

1989; Vieira, 1996), por sua vez, não sendo encontrada regenerando em pastagens ou em

liS áreas completamente desmatadas (Hunter, 1991). Possui taxa de crescimento muito lento
(9 (Ryan ei ai, 1994); contudo, em alguns casos, pode crescer até 40 cm em altura por ano

(Flores, 2003). Por ser tolerante à sombra, suas folhas possuem alta capacidade de capturar

o máximo de luz disponível (Hunter, 1991; Nebel, 2001). O seu tronco é comumente

empregado como postes de luz e nas estruturas das casas; por possuir um alto valor

comercial, por causa de sua madeira de elevada qualidade, com alta densidade, excelente

durabilidade natural e resistência a cupins e podridão fúngica (Hunter, 1991; Ribeiro et ai,

fl 1999; Nebel, 2001; Flores, 2003), a acariquara vem sofrendo uma alta pressão extrativista

(Hunter, 1991), o que resultou na inclusão da espécie como vulnerável à extinção pela

União Mundial para a Conservação da Natureza (lUCN, 2004).

O mogno {Swietenia macrophylla King) é uma árvore da família Meliaceae;

considerada intermediária na escala de sucessão (Marenco et ai, 2001). A espécie

apresenta bom desenvolvimento na região centro sul do país, porém é encontrada com mais

1  freqüência na região sul do Pará (Lorenzi, 1998). Tem densidade muito baixa em florestas
r"! naturais, por não se desenvolver bem em solos pobres, necessitar de alta irradiância e ser

^  constantemente atacado pela broca do ponteiro (Veríssimo et ai. 1995; Guilison et ai,

1996; Grogan et ai, 2003). Entretanto, a regeneração ocorre em condições de distúrbios

moderados, como a abertura de clareiras (Grogan et ai, 2003). O mogno não é indicado

para a recuperação de áreas degradadas, pois ele sofre competição com gramineas e cresce

lentamente em solos empobrecidos (Grogan et ai, 2003). Sua madeira é uma das mais

valiosas no mundo e, devido a isso, há uma exploração indiscriminada da espécie, o que

,,, muitas vezes causa alterações drásticas na floresta (Fearnsidc, 1997; Whitman et ai, 1997).

A madeira do mogno apresenta resistência moderada ao apodrecimento e ao ataque de

cupins, porém, quando em contato com o solo e umidade, apresenta baixa durabilidade
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m (Lorenzi, 1998). Em plantios, as taxas de fotossíntese do mogno atingem valores de até 12

EB jLimol m""s"', decrescendo durante o dia na medida em que aumenta o déficit de pressão de
vapor (Marenco & Maruyama, 2003).

jU Mudas de acariquara de dois anos, e de mogno, de um ano de idade, cresceram em
sacos plásticos de 3 litros constituídos de solo e serragem. As mudas foram selecionadas de
acordo com o tamanho ideal para serem levadas ao campo para plantio. O substrato foi

®  irrigado diariamente e, semanalmente, foi fertilizado com solução nutritiva com
CS macronutrientes (Solução de Hoagland). As mudas foram acondicionadas sob a sombra
[55 natural de árvores, a um regime médio de luz de 20 pmol m " s"' para acariquara, e de 80
pjj pmol m" s"' para o mogno, no campus do l"NPA-V8 (03°05'S, 59°59'W), Amazonas,

Amazônia Central. Os dados foram obtidos entre os meses de setembro de 2004 e janeiro

de 2005. As folhas utilizadas para a coleta de dados estavam totalmente expandidas e com
bom estado fitossanitário.

F5

4.2. Determinação da írradíâncía

l  O fluxo de fótons foi medido tanto à sombra (sob a copa de árvores, onde as mudas
estavam aclimatadas), quanto durante o tempo de exposição de cada muda à pleno sol. Para

isso, foi utilizado um sensor quântico (L1-I9ISA Li-Cor, Lincoln, Nebraska, EUA)
conectado a um datalogger (LÍ-lOOO, Li-Cor, Lincoln, Nebraska, EUA). Os valores de
irradiância foram coletados em intervalos de I minuto, e, posteriormente, foi calculado a

1  irradiância acumulada (mol m " fótons) para cada muda durante o tempo da sua exposição
1  ao sol.

n

ri

1

4.3. Análise da fluorescêncía da clorofila

A fluorescência da clorofila foi determinada em três folhas por planta, por meio de
um analisador da eficiência da planta (PEA, MK2 - 9600 - Plansatech, Norfolk, UK),
sendo medida a cinética de fluorescência rápida das folhas à temperatura ambiente. As
folhas foram adaptadas ao escuro por 15 minutos antes da medição da fluorescência, e
posteriormente foram iluminadas homogeneamente em área de 4 mm de diâmetro com
arranjo de 6 LED max. 650 nm, 600 Wm'~) e um pulso de luz de aproximadamente 3000
pmol m " s ' . O sinal de fluorescência foi detectado usando um PIN fotodiodo depois de
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atravessar um filtro para ondas longas. Foram registrados os valores de fluorescência micial
(Fo), máxima (F^), variável (Fv) e a eficiência quântica do fotossistema ÍI (Fv/FJ.

A obtenção dos dados foi feita primeiramente à sombra, logo após, as mudas de
acariquara foram submetidas a tempos crescentes de exposição a sol pleno, de 3 a 140
minutos (Tabela 1). Foram selecionados os principais tratamentos aplicados às mudas de
acariquara e aplicados às mudas de mogno, que foram submetidas a tratamentos de 5 a 120
minutos (Tabela 1). Cada tratamento continha cinco plantas (repetições).
Subseqüentemente, os clipes foram colocados novamente nas folhas e elas retornavam à
sombra, para que o processo de recuperação e os valores dos parâmetros de fluorescência
fossem determinados depois de 15 min, 30min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 24 h, 48 h e 72 h. Em
alguns tratamentos (11 e 12) foram coletados também dados em dias nublados para
comparar com aqueles obtidos em dias ensolarados (Tabela 1).

Tabela 1 - Descrição dos tratamentos aplicados à mudas de acariquara {Minquartia
guianensis Aubl.) e mogno {Swetenia macrophylla King)

Acariquara Mogno

Trai n" Traí n'' Trai n" Trai

1 3 min 5 35 min 9 120 min 1 5 min

2 5 min 6 45 min 10 140 min 2 35 min

10 min 7 60 min 1 1 60 min (nubl.) 3 60 min

4 20 min 8 90 min 12 120 min (nubl.) 4 120 min

A eficiência fotoquímica do fotossistema II também foi mensurada antes e após o
tratamento das trocas gasosas, seguindo a metodologia descrita anteriormente. A
recuperação foi acompanhada três dias após as medidas de trocas gasosas.
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4.4. Condutância estomática e temperatura foliar

íi Para caracterização das trocas gasosas, a condutância estomática foi determinada

[IJI com um porômetro portátil de estado estável (Li-1600, Li-Cor, Lincoln, Nebraska, EUA),

l^jlH em duas das folhas em que foram obtidas as variáveis de fluorescência. Os dados de
temperatura foliar também foram determinados com o porômetro. Como nos dados do

fluorômetro, estes foram obtidos na sombra e após 3, 5, 10, 15, 20, 35, 45, 60, 90, 120 e

®  140 min de exposição ao sol pleno, de acordo com a espécie estudada.
íl

[]§ 4.5. Determinação dos parâmetros de trocas gasosas

jgj As taxas de fotossíntese máxima (A,„áx) e a condutância estomática (g^) foram
medidas com um analisador de gás infravermelho — IRGA (Ll-6400, Li-Cor, Lincoln,

n"

Nebraska, USA), em sistema aberto, de acordo com a metodologia descrita por Marenco eí

ai, (2001 ). Os dados foram coletados em folhas totalmente expandidas de mudas das

^  espécies avaliadas. A câmara foliar foi calibrada em 0,038% de CO2. Os parâmetros de
^  trocas gasosas foram medidas em temperaturas a partir de 30°C, à intensidade de luz da

câmara de 1000 ou 1700 pmol m " s ' (Tabela 2).

1:1

in

n

Tabela 2 - Descrição dos tratamentos em que as mudas de acariquara e mogno foram

submetidos para determinação das trocas gasosas.

1  Tratamento Intensidade de luz Temperatura

1  (pmol m'V') CC)

1  1000 30

2  1000 31

3  1700 32

4  1700 38

Como o intuito do trabalho foi verificar a fotoinibição da fotossíntese, os dados

utilizados foram os computados após 1 hora da aplicação do tratamento.
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4.6. Delineamento experimental e análise estatística

M  o delineamento experimentai utilizado foi o inteiramente casualizado, em que os
[9 tempos de exposição das mudas ao sol foram os tratamentos. Cada tratamento tinha 5

repetições (plantas), sendo que cada repetição continha três amostras (folhas), para análise

de fluorescência da clorofila a e determinação das trocas gasosas, e duas folhas para os

dados coletados com o porômetro. Os dados foram submetidos à análise de variância

®  (ANOVA). Para testar a diferença entre as médias dos parâmetros mensurados, foi utilizado
'3 o teste de Tukey (P > 0,05). As comparações entre as médias dos tratamentos nublado e
flS pleno sol por serem dados qualitativos, foram feitas pelo teste de Tukey, enquanto que a

Uj análise dos dados quantitativos foi examinada utilizando a análise de regressão. O
programa estatístico usado para as análises foi o SAEG 8.0 (UFV).

H

ra

13

13

13

II

13

íl

I 'TI

|1

ri

-T)



UllH

li

5. Resultados

íÜI 5.1. Fotoinibíção da fotossíntese em função do tempo de exposição ao sol

íl
5.1.1. Fotoinibíção em acariquara

^  Comparando os valores obtidos após a exposição ao sol com os de sombra, os
®  valores de Fq das mudas de acariquara comportaram-se de forma variada, não seguindo a
IH mesma tendência entre os tratamentos, como pode ser observado na Tab. 3. Assim, nos

tratamentos 1 a 4 (expostas ao sol) e no I I (expostas ao tempo nublado), houve aumento

nos valores de Fo logo após (15 min no escuro) a exposição ao sol. No tratamento 5, não

houve aumento nem diminuição nos valores de F^,. Já nos tratamentos restantes (6-12), os

valores de Fq foram menores que aqueles encontrados na sombra. Vale ressaltar que, após a

exposição ao sol, a média do tratamento 1 1 (60 min-tempo nublado) é estatisticamente

igual às médias dos tratamentos 2 e 4 (5 e 20 min-pleno sol), e a média do tratamento 12

II (120 min-tempo nublado) igual às médias dos tratamentos 5,6, 7 e 8.

,||| Os valores de Fm reduziram-se independentemente do tratamento. Em comparação
aos valores de Fm à sombra (antes dos tratamentos), houve redução nesse parâmetro de

15% no TI (3 minutos no sol) a 77% no tratamento 10 (140 minutos no sol) (Tab. 3). A

redução em Fm após a exposição de 60 minutos no tempo nublado foi equivalente à redução

íí observada após a exposição de 20 minutos sob luz solar plena. Analogamente, os valores de

'  Fm nas plantas submetidas a 120 min a tempo nublado foram equivalentes aos observados

T  nas planats expostas por 35-90 min a pleno sol (Tab. 3).

Em comparação aos valores de Fv/Fm encontrados nas plantas à sombra, a exposição

das plantas à radiação solar plena causou uma diminuição severa em Fv/Fm- Quanto maior o

tempo de exposição ao sol, menor foi o valor de F./Fm, como pode ser observado na Tab. 3,

após a exposição das mudas a radiação sol plena. Nessa Tab. podemos observar que mesmo

1  três minutos de exposição ao sol, causou uma redução no valor de Fy/Fm de 0,79 para 0,71,

ou seja, uma redução de 9%. Já um tempo de exposição por 140 min causou redução de

68%. Desse modo, tempos de exposição entre 3 minutos e 140 minutos causaram quedas

nos valores de Fv/Fm que variaram entre 9 e 68% (Tab. 3).

Não houve diferença significativa entre os valores de Fy/Fm do tratamento I e 2 apos

a exposição das mudas à radiação solar. Convém salientar que, os valores de Fy/Fm
encontrados nas plantas expostas 10 min a pleno sol, foram similares aos encontrados em
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plantas expostas 60 min no tempo nublado, em torno de 0,59 (Tab. 3). Os valores médios
de Fv/Fm após a exposição das mudas aos tratamentos 6 e 7 foram estatisticamente iguais
aos valores encotrados no tratamento 12 (120 min no tempo nublado). As mudas dos
tratamentos II e 12 expostas ao tempo nublado, durante o mesmo tempo que os

tratamentos 7 e 9 expostas a condição de pleno sol, respectivamente 60 e 120 minutos,
mostraram comportamentos distintos. Os valores de Fv/F^ encontrados para as mudas
expostas ao tempo nublado foram maiores que os encontrados nas mudas expostas a pleno
sol.

Tabela 3 - Valores relativos de fluorescência inicial (Fo) e máxima (Fm) e valores da

eficiência fotoquímica do fotossistema 11 (Fv/Fm) determinados em folhas intactas de mudas
de acariquara antes (sombra) e após a exposição a radiação solar plena, em função do
tempo de exposição à radiação solar

Fo F,„ F/Fm

Traí Sombra Após sol Sombra Após sol Sombra Após sol

1 801 ±24 a 907 ±21 a 3820 ± 34 a 3255 ± 106 a 0,79 ± 0,0 a 0,71 ±0,0 a

2 855 ± 19 a 878 ± 22 ab 3814±75a 3193± 144a 0,77 ± 0,0 a 0,71 ±0,0 a

3 850 ± 32 a 925 ± 43 a 3817±32a 2432 ± 136 ab 0,77 ± 0,0 a 0,59 ± 0,0 ab

4 826 ±24 a 843 ± 19 ab 3743 ± 67 a 2063 ± 132 bc 0,77± 0,0 a 0,56 ± 0,0 bc

5 811 ± 15a 828 ± 20 abe 3818±47a 1674± 134bcd 0,78 ± 0,0 a 0,47 ± 0,0 bcd

6 824 ± 16 a 768 ± 34 abe 3905 ± 36 a 1467 ± 144 cd 0,78 ± 0,0 a 0,43 ± 0,0 cd

7 832± 15 a 818 ± 30 abe 3964 ± 22 a 1602±86cd 0,78 ± 0,0 a 0,45 ± 0,0 cd

8 854 ± 12 a 797±31abc 3908 ± 37 a 1319±85cd 0,78 ± 0,0 a 0,36 ± 0,0 d

9 845 ± 17 a 682 ± 36 bc 3918 ±37 a 1 131 ± 137d 0,78 ± 0,00 a 0,33 ± 0,03 de

10 797 ± 19 a 623 ± 32 c 3817±53a 891 ±93 d 0,79 ±0,01 a 0,24 ± 0,03 e

11 819± 19a 871 ±48ab 3868 ±71 a 2126± 135bc 0,78 ± 0,00 a 0,58 ±0,01 ab

12 843 ± 10 a 754 ± 27 abe 3878 ± 63 a 1457 ± 130 cd 0,78 ± 0,00 a 0,43 ± 0,03 cd

rif Tiikev (P

> 0,05). Cada valor corresponde a média de 5 plantas, sendo 3 folhas por planta ± o erro

padrão da média.
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5.1.2. Fotoinibição em mogno

Fo das mudas de mogno comportou-se de maneira distinta entre os tratamentos

(Tab. 4). Por exemplo, após a exposição a radiação solar durante 5, 35 e 60 min, os valores
de Fo aumentaram, quando comparados aos valores encontrados na sombra. Entretanto,
quando as mudas de mogno ficaram 120 min a pleno sol, os valores de Fo diminuíram. Vale
também ressaltar que, as médias dos tratamentos 2 e 3 (35 e 60 min de exposição a radiaçao
solar) são estatisticamente iguais após a exposição ao sol.

Os valores de F^ mensurados nas mudas de mogno, assim como nas de acariquara,
teve redução após a exposição à radiação solar, independentemente do tratamento (tempo
de exposição) (Tab. 4). A redução dos valores de Fm, quando as mudas de mogno ficaram
expostas por 5 min, foi de cerca de 4%, enquanto que a maior redução foi observada
quando essas ficaram por 120 min a pleno sol, em torno de 60 %.

1

'1

i

Tabela 4 - Valores relativos de fluorescência inicial (Fo) e máxima (Fm) e valores da
eficiência fotoquímica do fotossistema II (Fv/Fm) determinados em folhas intactas de mudas
de mogno antes (sombra) e depois da exposição a radiação solar plena em função do tempo
de exposição à radiação solar

Fv/Fm

Após solSombraApós solSombraApós solSombra

0,83 ± 0,0 a 0,79 ± 0,0 a3783 ±38 a3924 ± 26 a794 ±35 a661 ± 12 c

0 81 ± 0,0 b 0,58 ± 0,0 b3960 ±32 a 2061 ± I l8b822 ± 20 a731 ± 19b

0,80 ± 0,0 bc 0,60 ± 0,0 b3989 ±24 a 2344 ± 186 b849 ± 20 a773 ± 12 ab

0,79 ± 0,0 c 0,43 ± 0,0 c1600 ± 218 b3975 ± 22 a778 ± 44 a799 ± 12 a

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P
> 0,05).Cada valor corresponde a média de 5 plantas, sendo 3 folhas por planta ± o erro
padrão da média

A eficiência quântica do fotossistema II (Fv/Fm) também diminuiu nas mudas de
mogno expostas ao sol (Tab. 4). Quanto maior o tempo de exposição à radiação solar.
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5.2. Efeito da irradiância acumulada nos parâmetros de fluorescência
PJ

a

5.2.1. Irradiância acumulada em acariquara

Os parâmetros de fluorescência (F„, F^ e Fy/Fm) diminuíram em função da
irradiância acumulada durante a exposição das mudas de acariquara a pleno sol (Fig. 2),

sendo que a queda mais acentuada (447 bits/mol m" de fótons) ocorreu na fluorescência
máxima (Fm) quando a irradiância acumulada passou de zero para 4 mol m de radiação

^  fotossinteticamente ativa. Uma redução menos drástica foi observada na faixa de

5  irradiância entre 6 e 15 mol m " (63 bits/mol m" de fótons). A relação Fy/Fm diminui em
compasso com o aumento da irradiância acumulada. Já os valores de Fo mostraram uma

tendência diferente, diminuindo constantemente a irradiâncias acima de 1 mol m".

Entretanto, irradiâncias acumuladas abaixo desse valor, causaram um pequeno acréscimo

nos valores de Fq.

5.2.2. Irradiância acumulada em mudas de mogno

Os parâmetros de fluorescência nas mudas de mogno não mostraram o mesmo

padrão que nas mudas de acariquara, pois embora os valores de F^ e Fy/Fm diminuíssem em
função da irradiância acumulada durante a exposição das mudas de mogno ao sol, Fo
manteve-se constante (Fig. 3). A queda mais acentuada (567 bits/mol m'" de fótons) foi

observada na fluorescência máxima quando a irradiância acumulada passa de próximo de

zero para 5 mol m"^ de radiação fotossinteticamente ativa. Outra redução, porém menos

drástica, foi observada da faixa de 3 a 10 mol m ' (50 bits/mol m " de fótons). Já a relação

Fy/Fm tem uma redução linear em função do aumento da irradiância acumulada. Fo variou

pouco em relação ao aumento da irradiância acumulada, sugerindo que não houve resposta

de Fo à irradiancia acumulada (Fig. 3A).
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Figura 2 - Efeito da irradiância acumulada (radiação fotossinteticamente ativa) nos
parâmetros de fluorescência em mudas de acariquara. (A) Fq; (B) Fm; (C) Fy/Fm- Fo e Fm em
unidades relativas. Cada ponto corresponde a 5 plantas, sendo três folhas por planta e seu
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Figura 3 - Efeito da irradiância acumulada (radiação fotossinteticamente ativa) nos
parâmetros de fluorescência em mudas de mogno. (A) Fo; (B) Fm; (C) Fy/Fm. Fo e Fm em
unidades relativas. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por planta e seu
respectivo erro padrão da média.
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5.3. Tempo de recuperação das variáveis de fluorescência

5.3.1. Recuperação da fotoinibição em mudas de acariquara

Na recuperação dos valores de F» nas mudas de acariquara expostas à radiação solar
plena, observou-se que as plantas comportaram-se de maneira diferenciada de acordo com
o tratamento. Nos tratamentos 1 a 4 (3 a 20 min-exposição ao sol), houve um aumento

®  gradativo nos valores de F„ até 3h após a exposição, durante a recuperação (Fig. 4), seguido
PI de decréscimo desses valores. Já nos tratamentos 5, 6 e 7 (35-60 mm de exposição ao sol),

estes acréscimos nos valores de F„ foram até 5h após a exposição ao sol e. logo após isso,

uma tendência de estabilização (Fig. 5). Nos tratamentos 8, 9 e 10 (90-140 mm de
exposição ao sol) (Fig. 6), após a retirada das mudas de acariquara do sol, a recuperação
não segue o mesmo padrão que as outras. Isto é, a tendência de acréscimo em F„ nas
primeiras horas de recuperação observada nos tratamentos anteriores (< 60 mm a pleno sol)

13 foi substituída por um decréscimo acentuado (Fig. 6), seguido por um vagaroso aumento
[íí até atingir os valores encontrados na sombra.

O tempo de recuperação total, ou seja, quando os valores de Fo das mudas expostas
ao sol atingiram aqueles obtidos na sombra, seguiu a mesma tendência em todos os
tratamentos, recuperando os valores originais no dia seguinte, 15h após a exposição ao sol
(Fig. 4-6).
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Figura 4 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores relativos de fluorescência
inicial (Fo) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por
planta como o seu respectivo erro padrão da média.

25



lUH]

ili

ü'

s

ÍS

ü'

ili

li

ü

M

I?1

H-

-■+-

15 25

I empo (horas)

15 25

Tempo (horas)

.1■fi4-

45 min. {

15 25

Tempo (horas)

60 min.

35

Figura 5 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores relativos de fluorescência
inicial (Fo) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por
planta como o seu respectivo erro padrão da média.

1

fr^'

^  400

S  600

15 75 4S SS 65

Tempo (horas)

120 min.

15 25 35 45 55 65

Tempo (horas)

25 56 45 55 65

Tempo (horas)

Figura 6 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores relativos de fluorescencia
inicial (Fo) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, tres folhas por
planta como o seu respectivo erro padrão da média.

Comparando as médias das mudas expostas ao sol com as expostas ao tempo
nublado (Fig. 7). observa-se que os valores de Fo das mudas expostas ao sol pleno tiveram
os valores de Fo menores (Fig. 5C,6B). Tanto na exposição por 60 min quanto na por 120
min, a recuperação dos valores de Fo foram mais rápidas quando as mudas estiveram
expostas ao tempo nublado. As plantas dos tratamentos II e 12 (60 e 120 min-tempo
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nublado) recuperaram-se após 5 e 15h, respectivamente (Figura 7A,B). Além disso, e
importante salientar que a cinética de recuperação das plantas do tratamento 12 (120 mm-
tempo nublado) foi similar a das plantas expostas 45-60 min a pleno sol, nas quais se
observou um acréscimo nos valores de F», até atingir um máximo, 5 horas após o
tratamento, seguidos por um decréscimo ao longo do tempo subsequente da observação.

■

m

ffl

pa

m

m

'1
1̂

'1

1000

800

=  600

400

200

60 min.

1000

800

600

400

200

\

5  15 25

Tempo (lioi ns)

.55 15 25

Tempo (h)

120 min.

33

Figura 7 - Efeito da exposição à radiação solar no tempo nublado nos valores relativos de
fluorescência inicial (Fo) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três
folhas por planta com seu respectivo erro padrão da média.

A recuperação dos valores de F„i após a exposição ao sol seguiu o mesmo padrão
em todos os tratamentos, recuperando gradativamente com o passar do tempo (Fig. 8, 9,
10). Somente plantas de alguns tratamentos tiveram seus valores de Fm de sombra
recuperados. As plantas dos tratamentos 1, 2 e 3 (3-10 min de exposição ao sol)
recuperaram-se 15h após a exposição. Isso não foi observado nas mudas que ficaram 20
min expostas a pleno sol (Fig. 8D). Nos outros tratamentos 5 e 11 (35 min-exposição a
pleno sol e 60 min-tempo nublado) não houve recuperação mesmo após 39h. Além disso, as
plantas dos tratamentos 9 e 10 (120 e 140 min de exposição ao sol) não recuperaram-se
mesmo 63h após a exposição ao sol.
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Figura 10 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores relativos de fluorescência
máxima (Fm) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por
planta como o seu respectivo erro padrão da média

Houve diferença entre os valores obtidos nas plantas expostas a pleno sol com as

expostas ao tempo nublado, tanto por 60 min quanto por 120 min dc exposição, a
recuperação das mudas de acariquara expostas ao tempo nublado foi alcançada mais
rapidamente (Fig. 11A,B). As mudas do tratamento 12 (120 min-tempo nublado) tem uma
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recuperação similar as dos tratamentos 6 (45 min), 7 (60 mm) e 9 (120 mm) (Fig. 9B-C,
lOB).
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Figura 11 - Efeito da exposição à radiação solar no tempo nublado nos valores relativos de
fluorescência máxima (F^) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas,
três folhas por planta como o seu respectivo erro padrão da média.

Para a variável Fv/F,,,, quanto maior o tempo de exposição à radiação solar, menor é
a taxa de recuperação em relação aos valores obtidos na sombra (Fig. 12, 13, 14). E para
isso, foram considerados arbitrariamente como recuperação total dos valores iniciais da
relação Fv/Fm aquelas mudas que atingiram 90% dos valores originais, aquele encontrado
sob a copa das árvores. Assim, com esse critério a recuperação total ocorreu nas mudas dos
tratamentos 3 e 4, após 5h de recuperação na sombra; nos tratamentos 5-8 e 11, após 24h,
nos tratamentos 9 e 12 , após 48h; e para o tratamento 10, após 72h.

30



'iiin

ii

M

1

a

m

ii

ti

IM

m

a

3

m

a

m

a

a

1

ã

im

a

-m

a

^•1

-m

-n

0.8

0,7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2 H

0.1

O

0.8

0.7

0,6

0.5

0.4 H

0.3

0.2

0.1

O

-3

3  6 9

Tempo (li)

3 min.

12 15

10 min.

6  9
Tempo (h)

12 15

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

O -

o.s 1
I
t

0.7 ;

0.6 H

I
0.5 i

I

0.4 j

0.3 i
I

0.2 •

0.1 I
O i-

fi- ■

3  6 9

Tempo (li)

f

20 min.

6  9
Tempo(h)

12 15

Figura 12 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores de eficiência quântica do FS H

(Fv/Fm) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por planta

como o seu respectivo erro padrão da média



m

11

i

i

li

11

I

II

li

1

i

!i

H

45 111 in35 niin

Tempo <hl

0.8

0.7

0.6

0.^

0.4

0..5

0.2

0.1

O

f

60 min.

18 25 ?2 TO
Tempo (1>)

15 25 .T5 45 55 65
Tempo (h)

Figura 13 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores de eficiência quântica do FS II
(Fv/Fm) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por planta
como o seu respectivo erro padrão da média.

il

1

0.8

0.7

0.6

0.5

c
u.

ÍB 0.4

O.T

0.2

0.1

O

lif/ i 0.4

15 25 T5 45 55 65
Tempo (h)

140 min.

Tempo (h)

15 25 T5 45 55
Tempo (h)

Figura 14 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores de eficiência quântica do FS II
(Fv/Fm) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por planta
como o seu respectivo erro padrão da média.

Comparando a exposição das mudas de acariquara à radiação solar plena (Fig. Ij
(60 min) e 14 (120 min)), tanto por 60 min quanto por 120 min, com a exposição ao tempo
nublado (Fig. 15), este tem recuperação mais rápida. Neste caso, a recuperação das plantas
expostas por 60 min foi mais rápida que as expostas por 120 min.
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Figura 15 - Efeito da exposição à radiação solar no tempo nublado nos valores de
eficiência quântica do FS 11 (Fv/Fm) em mudas de acariquara. Cada ponto corresponde a 5
plantas, três folhas por planta como o seu respectivo erro padrão da média.

5.3.2. Recuperação da fotoinibição em mudas de mogno

A recuperação dos valores de F» encontrados nas plantas mantidas à sombra seguiu
a mesma tendência em todos os tratamentos estudados com as mudas de mogno (Fig. 16).
Após a exposição das mudas a pleno sol, houve um leve aumento nos valores de Fo ate 5h,
seguido de uma estabilização. Apenas nas plantas do tratamento I (5 min de exposição a
radiação solar plena) este aumento foi até Ih após a exposição, seguida de um decréscimo e
uma posterior estabilização.

33



KM

ili

\m

Kl

lil

CJi

111

Kl

!!1

Kl

1

1000

õ  600

400

-5 5 15 25 55 45 55 65 75

Tempo (Iioias)

1000

800

600

400

200

-5 5 15 25 35 45 55 65 75

Tempo (Uoras)

-5 S 15 25 '"i 4^ S*» 05 75

Tenipo (liiii.isl

1000

800

D

ü  600

a  400

200

-5 5 15 25 35 45 55 65 75

Tempo (horas)

Figura 16 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores relativos de fluorescência
inicial (Fo) em mudas de mogno. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por planta

como o seu respectivo erro padrão da média, sendo (A) 5 min; (B) 35 min; (C) 60 min; (D)

120 min.

A recuperação dos valores de encontrados nas plantas mantidas à sombra antes

da exposição das mudas de mogno à radiação solar plena, também seguiu o mesmo padrão
em todos os tratamentos (Fig. 17) e foi similar aos resultados encontrados em mudas de

acariquara. Depois da exposição ao sol, houve um aumento gradativo nos valores de Fm ate

atingir os valores de sombra, porém, quanto maior o tempo de exposição ao sol, mais lenta

foi a recuperação.
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Figura 17 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores relativos de fluorescência
máxima (Fm) em mudas de mogno. Cada ponto corresponde a 5 plantas, três folhas por

planta como o seu respectivo erro padrão da média, sendo (A) 5 min; (B) 35 min; (C) 60
min; (D) 120 min.

A recuperação dos valores de Fv/Fm após a exposição das mudas de mogno à
radiação solar plena foi similar em todos os tratamentos testados (Fig. 18), da mesma forma
que ocorreu com as mudas de acariquara. A curva característica da recuperação foi similar
à recuperação dos valores de Fm. As mudas que ficaram expostas por 120 min a pleno sol
apenas recuperaram-se após 24h de acompanhamento da recuperação (Fig. I8B). As mudas
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que ficaram expostas por 35-60 min, recuperaram-se após 5h e as mudas que ficaram 5 mm
expostas ao sol pleno obtiveram um declínio insignificante (Fig. 18).
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Figura 18 - Efeito da exposição à radiação solar nos valores da eficiência quântica do
fotossistema 11 (Fv/Fm) em mudas de mogno. Cada ponto corresponde a 5 plantas, tres

folhas por planta como o seu respectivo erro padrão da média, sendo (A) 5 min; (B) 35 mm,
(C) 60 min; (D) 120 min.
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5.4. Condutância estomática e temperatura foliar

A exposição das mudas de acariquara a tempos crescentes de exposição a pleno sol

não resultou em diminuição da condutância estomática (^s), apesar do aumento da

irradiância acumulada (Fig. I9A e Tab. 5). Os valores de gs nas mudas de mogno foram

menores que os encontrados nas mudas de acariquara, notando-se um ligeiro aumento deste

parâmetro com o aumento da irradiância acumulada (Fig. I9B e Tab.6).
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Figura 19 - Efeito da irradiância acumulada na condutância estomática (gs. mmol ms)

de mudas de acariquara (A) e de mogno (B).
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®  Tabela 5 - Valores de condutância estomática (mmolm""s ') e temperatura da folha fC)

ti com seu respectivo erro padrão da média em folhas intactas de mudas de acariquara

i

»

m

m

»

a

ti'

íi

im

iii

[1'

ia Nas colunas, i

rt" TraL(min) gs Temp.folha

(mmoltn^s'') CO

0 Sombra 49 a 27 b

1 3 min 58 ±6 a 35 ±0,5 a

2 5 min 64±7a 35 ± 0,4 a

10 min 60±5a 36 ± 0,4 a

4 20 min 66 ± 6 a 35 ± 0,5 a

5 35 min 66 ± 8 a 35 ±0,4 a

6 45 min 69±7a 35 ± 0,4 a

7 60 min 62±7a 36 ± 0,4 a

8 90 min 57±7a 36 ± 0,5 a

9 120 min 63 ±6 a 36 ± 0,4 a

10 140 min 59±6a 36± 0,7 a

(P > 0,05). Cada valor corresponde a média de 5 plantas, duas folhas por planta.

Tabela 6 - Valores de condutância estomática (mmolm""s"') e temperatura da folha (°C)

com seu respectivo erro padrão da média em folhas intactas de mudas de mogno

Traí. (min) gs (mmolm'^s'') Temp.folha CO

0 (sombra) 32±7a 30 ±0,1 b

1 5 min. 24±7a 30 ± 0,4 b

2 35 min. 45 ±9 a 31 ±0,7ab

o

J 60 min. 31 ±7a 32 ± 0,7 a

4 120 min. 40±8a 31 ±0,6 ab

(P > 0,05). Cada valor corresponde a média de 5 plantas, duas folhas por planta.
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A temperatura foliar das mudas de acariquara após a exposição à radiação solar
plena apresentou acréscimo, comparado aos valores obtidos na sombra. (Tab. 5). O
aumento da irradiância acumulada tem uma relação proporcional com a temperatura foliar,
o que pode ser visto na Fig. 20A. Nas mudas de mogno, a exposição ao sol não fez
aumentar muito a temperatura da folha (Tab. 6). Observando a Fig. 20B, nota-se que a
temperatura das folhas de mogno aumenta de acordo com o aumento da irradiância
acumulada, porém ao atingir um máximo em torno de 33°C, aumentos da irradiância
acumulada causaram decréscimo na temperatura das folhas.
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Figura 20 - Efeito da irradiância acumulada na temperatura da folha em mudas de
acariquara (A) e mogno(B).

As figuras 21 e 22 permitem inferir que o aumento da temperatura foliar influencia
os parâmetros de fluorescência, tanto em mudas de acariquara, quanto em mogno. Fq pouco
variou com o aumento da temperatura das folhas de acariquara (Fig. 21), porém, nas folhas
de mogno, o aumento da temperatura causou aumento dos valores de Fo até determinada
temperatura. Os valores de F,n reduziram-se significamente com o aumento da tempeiatura
em ambas as espécies (Fig. 21 e 22), indicando a influência da temperatura neste
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parâmetro. E, assim como em Fm, a relação Fy/ Fm também foi influenciada com o aumento

da temperatura, mostrando valores menores, sobretudo em acariquara.
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Figura 21 — Efeito da temperatura nas variáveis de fluorescência inicial (Fq), fluorescência

máxima (Fm) e na relação Fy/Foem mudas de acariquara. Fq e Fm em unidades relativas.

X7(l

XM)

XSl)

ô XJt)
u.

1 X3t)
ç

2 X2(l

1
g XIO
o

£ XIX)

7«)0

7X1)

771)

4XXI)3

WIX

4IXHI

331)1)

31 32

Tcmpenaiira l"C'l

-IKII2XI.U(\) ■ l.43(.'

R" = II 3145

31 32

I eniptiiauiin l"C )

= ')E<-I)7\

R- = l).fi<XI4

31 -32

TemperaliiraCC")

Figura 22 - Efeito da temperatura nas variáveis de fluorescência inicial (Fo), fluorescência

máxima (Fm) e na relação Fy/Foem mudas de mogno. Fo e Fm em unidades relativas.
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®  5.5. Trocas gasosas e eficiência fotoquímica do fotossistema II

5.5.1. Fotossíntese máxima e condutância estomática

A exposição das mudas de acariquara a alta intensidade luminosa (igual ou maior
®  que 1000 pmol m"V) causou uma redução nos valores da relação Fy/Fm em todos os
®  tratamentos estudados (Tab. 7). Os valores de Fy/F,^ encontrados nas plantas mantidas à

sombra foram em média de 0,77, sendo que após a exposição a intensa luminosidade, as

plantas dos tratamentos 1 e 2 reduziram para valores em torno de 0,61 e as plantas dos
tratamentos 3 e 4 para aproximadamente 0,50.

m

(1

II

II

(1 Tabela 7 - Taxa de fotossíntese, condutância estomática (^5), temperatura foliar (°C) e

eficiência quântica do fotossistema 11 (Fy/Fm) em mudas de acariquara.

II

!1

rs

'S

la

' a

•a

a

a

a

Trat Fotossíntese gs Temperatura Fy/Fn,

(^mol m"^ s"*) (mmol m*V') CC)

I  3,5 a 70 b 30,5d 0,62 a

2  2,9 b 48 c 31,6c 0,61 a

3  3,4 a 83 a 32,1 b 0,49 b

4  2,8 b 12 b 37,8 a 0,50 b

Nas colunas, médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey

(P > 0,05).

A fotossíntese foi máxima (3,5 pmol m " s"') nas mudas de acariquara expostas a

A fotossíntese reduziu 16% quando as mudas foram expostas à mesma intensidade
luminosa, porém com aumento de TC na temperatura da folha (Trat. 2, Tab. 7).

—i Comparando os dados do tratamento 1 com o 2, a redução da fotossíntese não foi atribuída
a uma diminuição adicional da eficiência quântica do FS II (Fy/F,n), pois em ambos os
tratamentos, o valor de Fv/Fm esteve em torno de 0,61. A redução da fotossíntese (3,5 para

1 -2-1

2,9 pmol m " s ') foi resultado, provavelmente, da redução em gs de 70 para 49 mmol m s
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^  (Tab. 7). Quando a intensidade luminosa foi de 1000 fimol m ~ s ' para 1700 pmol m s e
®  a temperatura permaneceu em torno de 30°C (trat. 1 versus trat. j, Tab. 7) a fotossíntese e a
il condutância estomática mantiveram-se relativamente constantes. Porém, o aumento da

intensidade luminosa e da temperatura (Trat. 1 versus Trat. 4, Tab. 7) causaram uma

diminuição de 19% na taxa de fotossíntese, com pouca mudança na condutância
estomática; observando os valores de Fv/Fm, o qual diminuiu de 0,61 par 0,51, essa

diminuição foi atribuída, pelo menos em parte, ao aumento na fotoinibição.

®  A exposição das mudas de mogno a alta intensidade luminosa causou uma redução
B  na eficiência quântica do FS 11 (Fv/Fm) em todos os tratamentos (Tab. 8), passando de 0,81

na sombra para aproximadamente 0,66 nos tratamentos 1 e 2 e para aproximadamente 0,57
nos tratamentos 3 e 4.

a

m

m

I

11

<1

11

11

m

Tabela 8 - Taxa de fotossíntese, condutância estomática (g^), temperatura foliar (°C) e

eficiência quântica do fotossistema II (Fy/Fm) em mudas de mogno.

Trat Fotossíntese gs Temperatura Fv/Fm

(pmol m"^ s"') (mmol m"V) ("Q

1  4,8 b 1 10 a 30,3 d 0,67 a

2  4,8 b 98 b 31,3 c 0,65 a

3  5,3 a 120 a 32,2 b 0,58 b

4  2,4 c 36 c 38,4 a 0,55 b

Nas colunas, médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey

^  (P > 0,05).

O aumento da luminosidade de 1000 para 1700 pmol m"~ s"' com pequena variação

na temperatura de 2°C (Trat. 1 e 2 versus Trat. 3. Tab. 8) causou aumento da fotossíntese,
embora houve um pequeno mas significativo decréscimo da relação Fy/Fm, nias sem

variação expressiva na condutância estomática (104 para 120 mmol m ̂ s '). Isto indica que
a queda em Fy/Fm,foi compensada por uma maior intensidade de luz (70%), o que resultou
na maior taxa de fotossíntese. A fotossíntese foi máxima (5,3 pmol m"^ s ') no tratamento 3
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para 38,4°C (Trat. 3 versus Trat. 4) há uma queda drástica na fotossíntese (55%) que foi
atribuída a redução de 70% na condutância estomática, pois não houve diferença na

eficiência quântica do FS II (Fv/Fm).

'LI

II

11

m

®  (Tab. 8) quando as mudas de mogno foram expostas a 1700 pmol m"^ s"' e temperatura da
II folha igual a 32,2°C. Quando a intensidade luminosa é mantida e a temperatura aumenta

m

II

11

a  5.5.2. Eficiência fotoquímica do fotossistema II

Após o tratamento 1 (1000 p,mol m ~ s ' e 30°C) os valores de Fq aumentaram nas

duas espécies estudadas, comparando com os valores obtidos inicialmente na sombra,

sendo este aumento de 18% para as mudas de acariquara e 16% para as mudas de mogno,

indicando um comportamento similar entre as espécies, neste tratamento (Tab. 9). No

®  tratamento 2, onde a intensidade luminosa foi mantida e a temperatura variou I®C, o
aumento nos valores de Fo também foi parecido, 15% e 13% para acariquara e mogno,

respectivamente. No tratamento 3, as mudas passaram por uma intensidade luminosa maior,
porém com a temperatura em torno de 30°C. Neste caso, o valor das médias de Fo para

acariquara aumentou cerca de 2%, comparado aos valores de sombra; os valores de mogno

diminuíram 2%, indicando que, o aumento da luz influenciou relativamente pouco nas duas

espécies, sendo esta variação inexpressiva fisiologicamente. Já nas mudas do tratamento 4,

que tiveram intensidade luminosa igual ao tratamento 3 , a temperatura chegou a 37°C, em

^  que foi observada redução nos valores de Fo em ambas as espécies; contudo, a redução foi
distinta entre acariquara e mogno, ou seja, houve redução de 23% e 8%, respectivamente

(Tab. 9). Para acariquara, o tratamento que mais influenciou os valores de Fo foi o 4 e, para

o mogno, foi o I.
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®  Tabela 9 - Fluorescência inicial (Fo, em unidades relativas) em mudas de acariquara (A) e
®  Mogno (M), em função do tempo de recuperação

m

H

n

11

li

il

a

II

!1

!1

ü

s

Tempo Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4

(horas) A M A M A M A M

0 788 a 740 a 815a 740 a 961 a 740 b 1098 a 740 a

0,25 932 a 859 a 937 a 843 a 983 a 729 b 847 a 682 a

0,5 946 a 851 a 943 a 882 a 996 a 724 b 856 a 679 a

1 970 a 873 a 964 a 874 a 101 1 a 752 b 878 a 700 a

2 994 a 896 a 970 a 802 a 1046 a 786 b 859 a 7l4a

J 1006 a 870 a 1035 a 901 a 1048 a 791 b 875 a 724 a

5 1009 a 897 a 1052 a 906 a 1017a 768 b 900 a 757 a

24 946 a 793 a 1031 a 799 b 1065 a 788 b 945 a 735 b

48 930 a 812a 1008 a 844 a 1099 a 857 b 990 a 788 b

72 863 a 808 a 905 a 819a 1015 a 852 b 1005 a 797 b

Nas linhas, comparando as espécies em cada tratamento, médias seguidas pelas mesmas

1  letras não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05).

A média dos valores de Fm, após serem aplicados os tratamentos, foram menores

que os valores encontrados inicialmente na sombra (Tab. 10), nas duas espécies. A redução
dos valores de Fm foi bem similar entre as espécies estudadas, porém variou de acordo com

^  o tratamento testado. No tratamento I a redução dos valores de Fm para acariquara foi de

18% e de 16% para mogno. No tratamento 2, a redução dos valores de Fm para acariquara e

mogno foram, respectivamente, 15% e 13%. No tratamento 3, a redução dos valores de Fm
foi de 51% e 60% e no tratamento 4 foi de 57% e 59%, para acariquara e mogno,

respectivamente. Para acariquara, o tratamento que causou maior queda do valor de Fm foi
o 4. e para o mogno, os tratamentos 3 e 4 foram os que mais reduziram Fm-
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®  Tabela 10 - Fluorescência máxima (F,n, em unidades relativas) em mudas de acariquara

a  (A) e mogno (M) em função do tempo de recuperação

a

m

li

IB

ii

ffl

a

II

i«

m

ÍS

s

'a

'm

Tempo Traí. I Traí, 2 Traí. 3 Traí. 4

(h) A M A M A M A M

0 3944 a 4007 a 4018a 4007 a 4022 a 4007 b 3861 a 4007 a

0,25 2380 a 2501 a 2424 a 2574 a 1994 a 1622 b 1665 a 1674 a

0,5 2468 a 2834 a 2474 a 2766 a 2033 a 1651 b 1704 a 1709 a

1 2552 a 3052 a 2572 a 2736 a 2106a 1761 b 1786 a 1815a

2 2651a 3276 a 2700 a 3219a 2232 a 1901 b 1848 a 1867 a

3 2677 a 3266 a 2818a 3071 a 2325 a 1974 b 1924 a 1946 a

5 2768 a 3120 a 2941 a 3152a 2393 a 2049 b 2089 a 2098 a

24 3035 a 3286 a 3190 a 3335 a 2694 a 2377 b 2410 a 2317a

48 3351 a 3528 a 3264 a 3500 a 2821 a 2613 b 2627 a 2482 a

72 3256 a 3602 a 3194 a 3515a 3241 a 2708 a 2784 a 2681 a

Nas linhas, comparando as espécies em cada tratamento, médias seguidas pelas mesmas

letras não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05).

Não houve grande variação na diminuição dos valores da relação Fv/Fm entre as

espécies estudadas. (Tab. 11), porém a diferença foi marcante quando a intensidade de luz
foi aumentada. No tratamento l houve uma redução dos valores da relação Fv/Fm em 25%

para acariquara e em 20 % para mogno. No tratamento 2, a redução dos valores da relação
Fv/Fm foi de 23% e 18% para acariquara e mogno, respectivamente. No tratamento 3 a
redução dos valores da relação Fv/Fm foi de 35 e 33%, e no tratamento 4, jj/o e 29/o,
respectivamente para acariquara e mogno.
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Tabela 11 - Relação Fv/F^ em mudas de acariquara (A) e mogno (M) em função do efeito

H  do tempo na recuperação.

B

B

Tempo

(h)

Traí, 1 Traí. 2 Traí, 3 Traí. 4

A M A M A M A M

B 0 0,80 a 0,81 a 0,79 a 0,81 a 0,76 a 0,81 a 0,71 a 0,81 a

n 0,25 0,60 a 0,65 a 0,61 a 0,67 b 0,50 a 0,55 b 0,48 a 0,58 b
•3i

0,5

1

0,61 a 0,69b 0,61 a 0,68 b 0,50 a 0,56 b 0,49 a 0,60 b

9
0,62 a 0,71 b 0,62 a 0,68 a 0,51 a 0,57 b 0,5 a 0,61 b

9 2 0,62 a 0,72 b 0,63 a 0,71 a 0,53 a 0,58 b 0,53 a 0,61 b

a 3 0,62 a 0,73 b 0,63 a 0,70 b 0,54 a 0,59 b 0,54 a 0,62 b

9 5 0,63 a 0,71 b 0,64 a 0,71 b 0,57 a 0,62 b 0,56 a 0,63 a

a
24 0,68 a 0,75 b 0,67 a 0,76 b 0,60 a 0,66 b 0,60 a 0,68 a

48 0,71 a 0,76 a 0,68 a 0,75 b 0,60 a 0,67 b 0,61 a 0,68 a

0,70 a72 0,73 a 0,77 a 0,71 a 0,76 a 0,68 a 0,68 a 0,63 a

Nas linhas, comparando as espécies em cada tratamento, médias seguidas pelas mesmas

letras não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05).

A recuperação dos valores originais de Fq foi diferente entre as espécies e entre os

tratamentos. Os valores da acariquara são maiores em relação aos de mogno (Fig. 23). Em

acariquara, os valores de cada tratamento diferiram entre si, e em mogno, as diferenças

foram mais amenas.
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Figura 23 — Fotoinibição e recuperação cios valores relativos de fluorescência inicial (Fq)
em acariquara (a) e mogno (b) após iluminação artificial com o IRGA, durante uma hora
com 1000 pmol m-^s"' e 30°C (Tratl, o) e 31°C (Trat.2, •) ou 1700 pmol m"V' a 3(fC
(Trat.3, □) e a 38°C (Trat.4, ■).

A recuperação dos valores originais de Fm não aconteceu em nenhum tratamento, e,
por conseguinte, em nenhuma das duas espécies; entretanto, nos tratamentos I e 2 os
valores ficaram mais próximos aos valores de Fm encontrados na sombra inicialmente para
as duas espécies (Fig. 24). Em todos os tratamentos a recuperação ocorreu após 72 horas de
acompanhamento.

47



■

n

n

íi

n

■

n

m

n

m

9

■

■

!■

!■

m

m

m

m

m

m

m

4500

4000

3500

B
- 3000
CO

B

■| 2500
£
C3

1 2000
<a>

S  1500
_3
U.

1000

500

O

4500

4000

3500

3000

•| 2500
ca

1 2000

1500

1000

500

O

15 25 35 45

Tempo (horas)

55 65 75 -5 15 25 35 45 55 65 75

Tempo (horas)

Figura 24 - Fotoinibição e recuperação dos valores relativos da fl uorescência máxima (Fm)
em acariquara (a) e mogno (b) após iluminação artificial com o IRGA durante uma hora,
com 1000 nmol m"^s ' e SOX (Trat.l, o) e 3I°C (Trat.2, •) ou 1700 nmol m"^s"' a 30°C
(Trat.3, □) e a 38°C (Trat.4, ■).

A recuperação dos valores de Fy/Fm nas mudas de acariquara submetidas ao
tratamento I ocorreu após 48 horas de acompanhamento. Nos tratamentos 2, 3 e 4, a
recuperação total ocorreu após 72h de acompanhamento. (Fig. 25A). A recuperação dos
valores de Fy/Fm nas mudas de mogno, submetidas aos tratamentos I e 2, aconteceu após 5h
de acompanhamento, quer dizer, no mesmo dia em que os tratamentos foram testados. Já
nos tratamentos 3 e 4, essa recuperação total ocorreu após 72h de observação (Fig. 25B).
Vale ressaltar que, neste trabalho, a recuperação total foi aquela em que a relação Fy/Fm
atingiu 90% do valor original, ou seja, aquele obtido na sombra.

m
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Figura 25 - Fotoinibição e recuperação da eficiência quântica do fotossistema I! (Fv/Fm)
em Acariquara (a) e Mogno (b) após iluminação artificial durante uma hora a 1000 pmol m
-s"' e 30°C (Trat.l, o) e 3rC (Trat.2, •) ou 1700 pmo! m"^s"' a 30°C (Trat.3, □) e a 38°C
(Trat.4, ■).
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6. Discussão

■

■  6.1. Fotoinibição da fotossíntese em função do tempo de exposição ao sol

Todos os fenômenos inibitórios detectados após a exposição ao excesso de luz

foram considerados como fotoinibição (Krause, 1988), sendo que a extensão desta

fotoinibição pode ser determinada pelo período no qual a planta foi exposta à alta

'' irradiância (Powles, 1984). O grau de fotoinibição é medido depois da exposição à luz pelo
B  decréscimo no parâmetro de fluorescência da clorofila Fv/Fm, que representa a máxima
í|[§ eficiência fotoquímica do fotossistema 11 (Krause & Weis, 1991; Krause et al.^ 1995, Kato

a/., 2002).

Plantas de sombra expostas à altas irradiâncias são mais severamente fotoinibidas

que plantas de sol (Powles, 1984; Demmig-Adams & Adams, 1992). Ao contrário das
plantas de sol, as folhas de sombra têm baixa capacidade de transportar elétrons da

B  fotossíntese, mas também de dissipar o excesso de energia de excitação associado com a
P  zeaxantina (Demmig-Adams & Adams, 1992), podendo sofrer danos em curto tempo de

exposição à alta irradiância. Assim, dentro de alta irradiância, as folhas de sombra têm o
centro de reação do FS II inativado (Demmig-Adams & Adams, 1992), que pode resultar

em dano na proteína Dl do centro de reação do FS II, sugerindo que sua degradação é
superior a sua síntese (Aro et ai, 1993). Plantas aclimatadas ao sol mostram maior

^  capacidade de não apenas de usar a luz na fotossíntese, mas também na dissipação de
P  energia dependente do ciclo da xantofila (Demmig-Adams et ai, 1995). Folhas
11 desenvolvidas em alta irradiância possuem maior ''pool" total de carotenóides que folhas

desenvolvidas na sombra (Demmig-Adams & Adams, 1992). O aumento na dissipação de

energia térmica é um processo de fotoproteção e não representa dano no FS 11 (Demmig-

Adams & Adams, 1992), porém a grande redução de Fy/Fm esta associado a perda da

proteína Dl (Alves et ai, 2002).

P  Os resultados sugerem que a alteração dos valores das variáveis de fluorescencia

deu-se em função da fotoinibição da fotossíntese causada pela exposição das mudas ao sol,

a uma irradiância muito maior que a encontrada na sombra, onde foram aclimatadas. A
fotoinibição da fotossíntese ocorreu em decorrência dessa exposição à radiação solar e/ou

das conseqüências dessa exposição.
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®  Fluorescência inicial (Fo). Mudanças nos valores de Fo são aceitas e amplamente usadas
■  para indicar fotoinibiçào (Maxwell & Johnson, 2000). A fluorescência inicial parece ser
B  influenciada por qualquer estresse ambiental que causa alterações nos pigmentos do PS II.

Assim, quando as mudas de acariquara e mogno foram expostas a radiação solar plena,
houve aumento dos valores de Fo, provavelmente, devido à redução não-fotoquímica da
plastoquinona (Endo et ai, 1999). Este aumento pode ser explicado, também, se admitindo

®  que a Fo seja originada pelas clorofilas da antena do FS II, ou seja, aquelas não ligadas ao
B  centro de reação, não sendo possível então que a energia de excitação desses pigmentos
B  seja extinta pelos centros de reação abertos, permitindo assim a elevação dos valores de Fo.

Além disso, o aumento de Fo pode ser devido ao processo de clororespiração, devido a
atividade da desidrogenase na plastoquinona (Bennoun, 2002; Peltier & Cournac, 2002).

Contudo, quando o tempo de exposição à radiação solar foi maior que 35 min em
mudas de acariquara, e 120 min em mogno, os valores de Fo decresceram, provavelmente

B  devido aos efeitos fotoprotetivos. Esse decréscimo pode ser explicado pela clororespiração,
B  influenciando a redução de Fo devido ao aumento da oxidase no tilacóide, diminuindo as

plastoquinonas reduzidas (Peltier & Cournac, 2002). Com esses resultados, é possível ver
também que o mogno é capaz de dissipar o excesso de energia por um período maior de
tempo por ser uma espécie adaptada ao sol, e provavelmente por ter mais carotenóides que
acariquara.

Decréscimos acentuados em Fo e redução em F,o são esperados como resultado de
aumento na taxa constante de dissipação da energia termal no sistema coletor de luz
(Demmig-Adams, 2003).

Fluorescência máxima (Fm). Quando a folha é transferida da sombra para a luz, os centros
de reação do fotossistema II são progressivamente fechados (Maxwell & Johnson, 2000). O
decréscimo dos valores de Fm das folhas das mudas de acariquara e mogno após a
exposição ao sol em todos os tratamentos indica um incremento da extinção não-
fotoquimica (qN), ou seja, quando houve excesso na absorção de luz, a energia absorvida
não foi utilizada para o transporte de elétrons, sendo dissipada termicamente. A redução da
Fm se deve a utilização da energia para a dissipação de calor por meio da zeaxantina ou à
destruição da proteína Dl. A redução dos valores de Fm nas mudas de mogno foi menor
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quando comparados com a acariquara, porque o mogno é capaz de proteger melhor as
clorofiias já que tem maiores teores de carotenóides.

Eficiência quântica do fotossistema II (Fy/Fn,). A redução de Fy/Fm é um forte indicador
de fotoinibição (Baker, 1991; Krause & Winter, 1996; Thiele et al.^ 1996; Endo et al.^
1999; Kitao et ai, 2000a; Kato et ai, 2002), sendo que valores muito menores que 0,8 são
vistos quando a planta é exposta a estresse (Maxwell & Johnson, 2000). A redução da

B  relação Fy/Fm foi principalmente em conseqüência da redução de Fm e no aumento de Fq. Os
IH resultados sugerem que houve fotoinibição da fotossíntese quando as mudas de acariquara,

inicialmente aclimatadas à sombra, foram expostas ao sol pleno, devido a redução dos
valores de Fy/Fm após esta exposição. A redução em Fy/Fm em resposta à incidência da
irradiância pode também envolver aumento na dissipação de energia térmica associada com
a zeaxantina (Demmig-Adams & Adams, 1992; Demmig-Adams et ai, 1995; Thiele et ai,

W  1996) ou à fotodegradação da proteína Dl do centro de reação do PS 11 (Aro et ai, 1993,
P  Endo et ai, 1999). Assim como nas mudas de acariquara, esse declínio da relação Fv/Fm

foi observado nas mudas de mogno, porém a redução maior aconteceu nas mudas de
acariquara, por se tratar de uma espécie de sombra, que é mais susceptível a fotoinibição,
por ter uma taxa fotossintética menor e um menor pool de zeaxantina (Demmig-Adams &
Adams, 1992).

^  A redução dos valores de Fy/Fm mensurada neste trabalho foi bem semelhantes aos
■  encontrados em outros trabalhos, como o de Krause & Winter (1996), que após 1-2 horas

de exposição ao sol, observaram um rápido e visível declínio em Fy/Fm; Kitao et ai (2000)
observaram uma forte fotoinibição em mudas crescidas em 5% da luz total, quando
expostas a luz.

Pleno sol versus nublado. A exposição das mudas de acariquara ao sol pleno fez com que
o grau de fotoinibição fosse maior comparada às mudas foram expostas ao tempo nublado,
certamente porque quando há nuvens as folhas das mudas de acariquara são capazes de
dissipar mais energia, e também a utilizarem para o transporte de elétrons, e se caso houver
dano, recuperam-se mais rápido com o turnover da proteína Dl. Neste caso, as folhas de
acariquara devem dissipar o excesso de energia quando estão sob radiação solar plena; por
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outro lado, elas devem ser eficientemente fotossintetizadoras dentro de baixa intensidade de

luz durante longos intervalos na sombra, quando o dia é nublado (Alves et al.^ 2002).

Quando o tempo está nublado, grande parte da energia absorvida é direcionada para as

reações fotoquímicas, e o excesso de energia pode ser dissipado na forma de calor, porém,

quando o dia é ensolarado, além das reações fotoquímicas, há dissipação do excesso de

energia pelo ciclo da xantofila, que depende da presença de zeaxaniina e do pH no lumen
Ou nncnibrana rolossinlética (Detnnii^-Adams &. Aclnins, I

et.t. tlií Hiís tíHhEnífeté-tíS íífr fíilUt-iísittHfcia
.-S d ptiiriiiád átidtíi-VetSi si í-sitj iiiy £lc> < oio-isi «-iití i»ciiit ici rií5-.:i piit-ri
(  r I (n ( • (( c ( i I > 1 p i ;

neste caso, a grandeza importante é o número de fótons absorvidos (e não a radiação total)

(Foycr et al.^ 1994; Andcrson et cil.^ 1997). Neste trabalho, a irradiancía acumtilacla
represcnía o fluxo de íótons por unidade de área, ou seja, a quantidade de \W7. que a muda
absorveu em mol por metro quadrado. Então, quanto maior o tempo de exposição das

mudas de acariquara e mogno ao sol, maior foi a irradiância acumulada, o que resultou em

alterações nas variáveis de fluorescência.

A fluorescência inicial em mudas de acariquara, em baixa irradiância acumulada

sofreu um acréscimo devido ao fato da irradiância ainda não ter causado fotoinibiçào, mas a

medida que a irradiância acumulada começa a aumentar, a Fo mostrou uma queda linear,

indicando que pouco tempo sob a radiação solar faz com que o excesso da energia passe a

não ser utilizada para o transporte de elétrons, e começa a ser dissipada na forma de calor.

Quando a irradiância acumulada aumenta, os valores de fluorescência inicial decrescem, o

que significa que os fotossistemas II foram inativados. Nas mudas de mogno, a Fo

manteve-se praticamente constante, pois não deve ter havido influencia da irradiância

acumulada nas clorofilas do complexo antena.

A fluorescência máxima teve um forte declínio com o aumento da irradiância

acumulada, com valores cada vez menores à medida que a irradiância acumulada

aumentou, em ambas as espécies. À medida que o tempo de exposição das mudas de

acariquara a pleno sol aumentou, os centros de reação foram se fechando, e a energia que

seria utilizada para o transporte de elétrons foi direcionada para a zeaxantina, para que ela

seja dissipada como calor. Se essa irradiância aumenta e a fluorescência máxima
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®  permanece constante, pode-se dizer que a proteína do centro de reação do FS II foi
®  degradada.
[Jl A relação Fv/Fm foi diminuindo à medida que a irradiância aumentava, assim como

a fluorescência máxima (Fm). Se na sombra toda energia foi utilizada no transporte de

elétrons, quanto mais tempo as mudas ficaram expostas a altas irradiâncias, menor se

mostrou a eficiência quântica do FS II, ou seja, o excesso de luz foi tão grande que inativou

®  o fotossistema II.
B  A influência da irradiância acumulada pode ser mais bem explicada quando

JP comparamos as mudas de acariquara que ficaram sob radiação solar plena com as que

ficaram expostas ao tempo nublado. As plantas que ficaram expostas ao tempo nublado

absorveram menos fótons por unidade de área que as expostas ao sol, mostrando que

durante um mesmo tempo de exposição, o dano no centro de reação do fotossistema II foi

maior quando as mudas foram expostas a pleno sol.
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6.3. Recuperação da fotoínibíção em função do tempo de exposição
O tempo gasto para a recuperação dos parâmetros de fluorescência pode funcionar

como um indicador dos processos envolvidos na recuperação da fotoinibição. A cinética de
recuperação da fotoinibição do FS II envolve dois processos (Kitao et ai., 2000a), sendo
que ambos os mecanismos inativam o PS II, causando uma redução no rendimento quântico
ótimo do transporte de elétrons e assimilação de CO2 (Krause & Winter, 1996). Na
fotoproteção, ocorre a formação da zeaxantina via ciclo da xantofila (Demmig-Adams &
Adams, 1992, 1996; Krause et ai, 1995; Thiele et ai, 1996); e no fotodano, a inativação da
proteína Dl do FS II (Aro et ai, 1994; Leitsch, 94). O primeiro é reversível no prazo de 20-
60 min, ocorre um acúmulo de zeaxantina quando há excesso de luz, e a conversão de
zeaxantina para violaxantina acontece quando a folha retorna para níveis de luz não
excessiva (Demmig-Adams & Adams, 1992; Thiele et ai, 1996). A fotoproteção é marcada
pelo aumento da dissipação de energia térmica (calor) e não representa dano para o
fotossistema II (Demmig-Adams & Adams, 1992; Demmig-Adams et ai, 1995; Thile et
ai, 1996). O fotodano é um processo associado à perda da proteína Dl, onde há grande
redução de Fv/Fm (Alves et ai, 2002), e apesar de ser reversível, leva várias horas para sua
recuperação, tempo necessário para a resíntese da proteína Dl degradada (Aro et ai, 1993;
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M  Thiele et ai, 1996). É necessário resintetizar a proteína Dl nos cloroplastos para conseguir
H  restauração da atividade do fotossistema 11 (Alves et ai, 2002). Este último também pode
m  ser denominado como fotoinibição crônica (Castro et ai, 1995), devido a demorada

recuperação dos valores originais, mensurados antes do estresse pelo qual a planta passou.
Além disso, a exposição prolongada de plantas à radiação excessiva pode resultar na
fotodestruição dos pigmentos fotossintetizantes, causando a descoloração (bleaching)

M  desses pigmentos (Powles, 1984; Alves et ai, 2002).
H  Os resultados deste trabalho indicam que quanto maior o tempo de exposição das
jp mudas ao sol, maior é a fotoinibição, e conseqüentemente mais lenta é a recuperação dos

valores originais das variáveis, sendo que a recuperação da fotoinibição depende da
eficiência dos mecanismos protetores e dos processos de recuperação e/ou reparo
(Bertamini et ai, 2004). Para melhor analise dos resultados, vamos considerar que a planta
se recuperou totalmente quando alcançou 90% dos valores de fluorescência encontrados na

'í sombra, antes da exposição ao sol. Isto porque mesmo em plantas mantidas na sombra, há
!|| uma variação de 5 a 10% do valor teórico máximo.

;i

m

Fluorescência inicial (Fq). A fluorescência inicial é ligada ao estado das quinonas
(reduzido ou oxidado) que fazem com que este valor possa ser alterado. O aumento de Fo
pode ser induzido devido ao aumento da temperatura da folha (Briantais et ai, 1996), que
causa bloqueio do transporte de elétrons no centro de reação do FS II, pela inibição do
transporte de elétrons de Qa para Qb (Pospísil & Naus, 1998).0 aumento de Fo ocorre
também devido a disconexão do sistema antena do FS 11 (Pospísil & Naus, 1998). Porém,

os valores de Fo permanecem constantes quando a clororespiração e a taxa de redução das
plastoquinonas forem baixas (Chemeris et ai, 2004).

Tanto em acariquara, quanto em mogno, o aumento dos valores de Fo durante a
recuperação na sombra (3-5 h após a exposição à radiação solar) foi atribuído ao efeito da
fotoinibição, devido ao fato das Qa ficarem reduzidas, não passando os elétrons para Qb.

Isso fez com que o sinal de fluorescência tenha ficado maior, e consequentemente aumente

os valores de Fo. A posterior diminuição dos valores dc Fo ocorre porque com o passar do
tempo as Qa retornam ao seu estado oxidado, aumentando a transferência de elétrons para a

Qb, continuando, assim, na cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese e diminuindo a
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HH fluorescência. Um rápido aumento em Fo também foi encontrado nos trabalhos conduzidos

m  por Xu & Wu (1996).

m

■
Fluorescência máxima (Fm). A recuperação dos valores de Fm foi diretamente relacionada

com a duração da exposição das mudas de acariquara e mogno a pleno sol. Quanto maior o

li tempo de exposição à radiação solar, maior a inativação ou dano do FS 11 e mais demorado
H  o retorno de sua funcionalidade. Os valores de Fm aumentam com o passar do tempo devido

^  a re-oxidação das Qa-
Entre as espécies também houve diferenças marcantes, ou seja, as mudas de mogno,

em todos os tratamentos testados, se recuperaram antes que as de acariquara. Durante a

recuperação, os valores de Fm aumentam com o passar do tempo, sendo que muitos dos

tratamentos testados, em acariquara ou em mogno, recuperaram totalmente seus valores

9

9

TI

9  originais.

Efíciência fotoquímica do FS II (Fy/Fm). A recuperação total, neste trabalho, ocorre

quando os valores de Fy/Fm atingem 90% dos valores originais (medidos na sombra).

Dependendo do tempo de exposição ao sol, as mudas de acariquara podem ter dois

mecanismos de recuperação: o do ciclo das xantofilas ou dano da proteína Dl. A

recuperação rápida, ou seja, recuperação onde os valores de Fy/Fm inicialmente obtidos na

sombra são atingidos após a exposição ao sol, pode ser explicada pelo ciclo das xantofilas.

O ciclo das xantofilas é um mecanismo de fotoproteção, onde há dissipação de energia na

forma de calor, e o prazo de recuperação é de 20 a 60 min (Demmig-Adams & Adams,

1992; Demmig-Adams, 1996; Thiele et a/., 1996). A fase da recuperação das plantas na

sombra por 4-5h ainda após a exposição a pleno sol provavelmente representa a reativação

do FS 11 por meio do funcionamento lento da Dl (Krause & Winter, 1996). Nas plantas que

só se recuperaram depois da segunda noite após a exposição, provavelmente o fotossistema

II foi inativado, o que impediu a transferência da excitação das clorofilas das antenas ao

centro de reação, certamente porque tiveram degradadas as proteínas Dl. Assim, em alta

irradiância, a fotoinibição ocorre devido à inativação da proteína Dl, Já que sua degradação

é muito maior que sua síntese (Aro et ai, 1993). Este tipo de fotoinibição pode ser

denominado de fotodano ou fotoinibição crônica, sendo que o prazo de recuperação
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®  geralmente é maior que três dias (Greer & Laing, 1992; Aro et ai, 199j). Essas mudas
■  sofreram fotoinibição crônica (Castro et ai, 1995) e a recuperação desta inativação pode

depender da síntese dos componentes desse centro (Demmig-Adams & Adams, 1992).
Caso a exposição das mudas de acariquara à radiação excessiva fosse maior, isto

poderia resultar na fotodestruição dos pigmentos fotossintetizantes, causando a
descoloração (bleaching) desses pigmentos, .que dependem de oxigênio e luz (Powles,

1984; Foyer et ai, 1994; Alves et ai, 2002).

I

1  Sol versus Nublado. A recuperação dos valores de Fv/Fn, em mudas de acariquara que
ficaram expostas à radiação solar e ao tempo nublado mostrou resultados distintos. Ou seja,
quando as mudas ficaram expostas ao tempo nublado, a recuperação foi mais rápida que
quando expostas à radiação solar. Isto ocorreu devido ao fato de que quando o tempo estava

nublado, a energia absorvida pelas clorofilas foi direcionada para as reações fotoquímicas.
í  Quando as mudas receberam uma maior irradiância, a pleno sol, a energia absorvida pelas
^  moléculas de clorofila do complexo-antena do FS II foi também direcionada para a

dissipação de calor por meio de processos fotoprotetores, no caso o ciclo das xantofilas,
além do uso nas reações fotoquímicas (Demmig-Adams & Adams, 1996).

;■

m

íi

n

6.4. Condutância estomática e temperatura foliar

No campo, o estresse por temperatura é freqüentemente acompanhado por estresse
por seca, destacando a eficiência da importância da disponibilidade de água para evitar esse
estresse (Alves et ai, 2002; Salvucci & Crafts-Brandner, 2004). Estresse hídrico diminui a
condutância estomática e, conseqüentemente, pode reduzir a atividade fotossintética na
folha. A condutância estomática nas mudas de acariquara expostas à radiação solar não
variou em função do aumento da irradiância acumulada, possivelmente, porque a planta de
sombra tem pouca capacidade de dissipar o excesso de energia como calor; ou porque
mostra poucas adaptações às variações do "status hídrico" da atmosfera; então, a medida
que aumentou a irradiância, a condutância estomática manteve-se constante para evitar
perda de água pela transpiração, para que as mudas não desidratassem. Os valores de
condutância estomática nas mudas de mogno foram inferiores aos de acariquara por ser,
esta última, uma espécie de sol, e geneticamente estar adaptada à condições onde a radiação
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®  é intensa, possuindo, assim, um funcionamento dos estômatos mais eficiente. Entretanto
11 com o aumento da irradiância acumulada, a condutância estomática das folhas de mogno

m  teve um ligeiro aumento, nas mudas que estavam na condição de sombra, sendo esta
aumento provavelmente devido ao efeito indutor da luz na abertura dos estômatos. Quando

a planta tem acesso a uma adequada disponibilidade de água, seus estômatos se abrem em

alta temperatura, usando da evaporação para o arrefecimento da folha, para reduzir sua

®  temperatura (Salvucci & Crafts-Brandner, 2004).
iji A exposição à luz durante um pequeno tratamento a alta temperatura pode ser

'P benéfico para a planta, diminuindo o dano no aparato fotossintético durante o processo de
aclimatação (Alves et ai, 2002). Entretanto, o aumento da irradiância é acompanhado pelo

aumento da temperatura (Braun et ai, 2002), conforme foi observado nas mudas das

espécies estudadas. A condição termal que precede a exposição da planta à alta temperatura

influencia no efeito inibitório (Alves et ai, 2002). O aumento da temperatura nas folhas de

8  acariquara teve uma relação direta com a irradiância acumulada, pois como se trata de uma

^  espécie de sombra com pouca capacidade de dissipar o excesso de energia como calor, o

efeito da fotoinibição pode ser exacerbado. No mogno, o aumento da irradiância acumulada

também aumenta a temperatura, porém pouco, seguido de um declínio da temperatura

quando o ótimo é atingido. Isto pode ser pelo fato de esta ser uma planta de sol, com grande

capacidade de dissipar o excesso de energia n aforma de calor, e assim promover o

arrefecimento da folha, diminuindo os efeitos de fotoinibição. Em altas temperaturas

foliares, as taxas de de-epoxidação da violaxantina para zeaxantina aumentam (Demmig-

Adams & Adams, 1992). É importante ressaltar que o aumento da temperatura das folhas

de mogno foi da ordem de 2°C, o que é muito pouco em relação às de acariquara, que foi de

4°C.

Os parâmetros de fluorescência estudados são influenciados pela temperatura. O

aumento da temperatura foliar devido à exposição à luz solar direta pode maximizar a

fotoinibição (Mulkey & Percy, 1992), sendo facilmente visualizado quando observamos o

efeito da irradiância acumulada nos parâmetros de fluorescência. Alta temperatura (37°C)

contribui sinergicamente para o forte efeito da fotoinibição (Mulkey & Pearcy, 1992),

devido ao fato de que o estresse por calor inibe a taxa de assimilação de CO2 à luz

saturante, primeiramente pelo decréscimo do estado de ativação da Rubisco via inibição da
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Rubisco ativase (Law & Crafts-Brandner, 1999). O aumento na temperatura pode

Inicialmente causar o bloqueio do centro de reação do FS 11, seguido pela dissociação do

complexo protéico-pigmento no núcleo antena no LHC II (Armond et ai, 1978).

Neste trabalho, a exposição das mudas de acariquara ao sol resultou na manutenção

da condutância estomática e no aumento da temperatura foliar, acompanhada,

invariavelmente, de mudanças no status hídrico. A taxa de transpiração foi alta. O estresse

em decorrência do excesso de luz certamente está associado a altas temperaturas e déficit

■  hídrico, o que ocasionou a diminuição dos valores da eficiência quântica do fotossistema 11

B  (Fy/Fm). Elevadas temperaturas não apenas afetam a formação de zeaxantina, mas também a
m  ativação de zeaxantina (Demmig-Adams & Adams, 1992). Nas mudas de mogno esta

exposição não teve dano como nas mudas de acariquara.

6.5. Fotossíntese máxima e condutância estomática

W  o uso da técnica da fluorescência associado a outras técnicas, em particular, a

medição de trocas gasosas, é uma ferramenta poderosa para se obter uma figura total da

resposta da planta ao seu ambiente (Maxwell & Johnson, 2000). Contudo, em ambientes

naturais, a taxa de fotossíntese é influenciada primeiramente pela temperatura, a quantidade

de luz interceptada, e a disponibilidade de água e nutrientes (Salvucci & Crafts-Brandner,

2004).

As mudanças nas taxas de fixação de CO2 quando foram aplicados os tratamentos

nas mudas de acariquara e mogno, podem ser causadas por processos como a

fotorrespiração, metabolismo do nitrogênio, reação de Mehler (ciclo água-água),

clororespiração (Hideg & Murata, 1997; Maxwell & Johnson, 2000; Stroch et ai, 2004), ou

ainda, fotoproteção e dano na proteína Dl. Os decréscimos na relação Fy/Fm obtidos em

todos os tratamentos, são indicadores de que houve mudanças na eficiência fotoquímica do

FS 11, sendo que essa diminuição é tipicamente atribuída a fotoinibição (Demmig-Adams et

ai, 1995).

A taxa de fotossíntese foi máxima em mudas de acariquara que foram submetidas a

uma intensidade luminosa de 1000 pmol m""s"' e com temperatura controlada em jO°C.

Neste caso, apesar da alta taxa de fotossíntese, a irradiância pode inibir parcialmente todos

os centros de reação presentes na membrana, e ao mesmo tempo, isso pode inativar uma
■

59



Wl

■

a

!|

II

fração limitada de centros de reação. Em ambos os casos, a atividade fotoquímica será

diminuída e o rendimento da fluorescência reduzido (Finazzi et ai, 2004). Quando essa

intensidade luminosa foi mantida e a temperatura aumentou TC, o decréscimo na

condutância estomática resultou em decréscimo dos níveis de CO2 intercelular e, por

conseqüência, na redução na assimilação de CO2, apesar de não ter sido evidenciado uma

redução na eficiência quântica do transporte de elétrons. O aumento da intensidade

®  luminosa para 1700 pmol m"^s ' e da temperatura para 32°C, não alterou a taxa
H  fotossintética, mas a condutância estomática teve um ligeiro aumento e a relação Fv/Fm um

im forte declínio, provavelmente devido a danos na proteína Dl (não houve recuperação total
após 72 h de acompanhamento).

Nas mudas de mogno, uma pequena variação na temperatura pouco influencia a taxa

fotossintética e na condutância. A redução da eficiência quântica do FS 11 pode ser

interpretado de acordo com a eficiência desta espécie em dissipar o excesso de energia com
H  o calor, por meio da zeaxantina, um dos carotenóides envolvidos no ciclo da xantofila. A

fotossíntese máxima observada em mogno foi um pouco menor que a relatada para mudas

de mogno por Marenco & Maruyama (2003). Além de ser maior que a observada nos

tratamentos testados com acariquara.

Quando avaliamos as duas espécies estudadas o aumento da temperatura (32 para

38°C) causou decréscimo na fotossíntese (56% em mogno e 18% em acariquara) indicando

um aumento na fotorrespiração, que inclusive foi maior no mogno. E como a

fotorrespiração é um dos mecanismos de dissipação fotoquímica de energia, estes

resultados indicam que o mogno pode ser menos suscetível a fotoinibição do que a

acariquara, o que é coerente com a recuperação mais rápida que o mogno após sua

exposição à radiação solar.

6.6. Eficiência fotoquímica

Conforme foi discutido anteriormente, plantas em altas irradiancias associadas a

altas temperaturas tem a emissão da fluorescência da clorofila a alterada.

A recuperação dos valores de fluorescência inicial se comportam de forma distinta

diante aos tratamentos aos quais as mudas de acariquara e mogno foram submetidas. O

tratamento 4 foi aquele com maior aumento no valor de Fo, provavelmente devido ao fato
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®  de a acariquara, uma espécie tolerante a sombra, ser adaptada a ambientes com baixas

B  irradiâncias. Já o mogno, não mostrou grandes variações nos valores de Fq durante a

m  recuperação.

A recuperação dos valores de Fm para as mudas de acariquara e mogno mostra o

efeito do aumento da intensidade luminosa (quando a luz passa de 1000 para 1700 )j.mol m"
[■

"s ) e o efeito da temperatura (quando a temperatura passa de 32°C para 38°C). A

B  temperatura faz com que a fotoinibição seja maior. Vale ressaltar que em mudas de mogno,
B  o efeito da temperatura é pouco significante, por causa de sua capacidade de dissipar o
m  excesso de energia como calor via zeaxantina, que conseqüentemente promove o

arrefecimento da temperatura foliar.
iH

A alteração nos valores de fluorescência se deve principalmente ao aumento da
temperatura, como pode ser observado nos valores de Fv/Fm, pois a temperatura parece ter

B  danificado o FS II nos tratamentos em que não houve recuperação dos valores originais. No
caso da acariquara, embora a recuperação tenha sido lenta, quando comparada ao mogno,

nas temperaturas menores, a recuperação ocorre a partir de 72h de acompanhamento. A

38°C, a recuperação não ocorreu, provavelmente devido a danos causados no FS 11. Em
mogno, a recuperação dos valores originais encontrados na sombra, foi relativamente

rápida quando sob intensidade luminosa de 1000 |imol m"V'. O efeito da luz da eficiência
quântica do FS 11 pode ser notado claramente, pois separou bem os tratamentos I e 2 do 3 e

4. No mogno, o efeito da temperatura não foi tão drástico como na acariquara.

■

■

■

■
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7. Conclusões

H  Em mudas aclimatadas ao sombreamento, a exposição à radiação solar intensa

m  provocou a fotoinibição da fotossíntese, para ambas as espécies estudadas, seja naqueles

H  tratamentos que envolviam uma curta exposição à radiação solar intensa, ou durante uma
exposição prolongada.

As mudas de mogno foram menos suscetíveis a fotoinibição que as mudas de

acariquara, o que é coerente com a recuperação mais rápida após sua exposição à radiação

solar.

O aumento da temperatura atuou exacerbando os efeitos da luz na fotoinibição.

■
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