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RESUMO 

O cenário atual do desflorestamento na Amazônia Legal é representado por um total de 

cerca de 42 milhões de hectares de áreas alteradas somente entre 1988 e 2016. A revegetação 

destas áreas a partir de programas de reflorestamento pressupõe adequada seleção das espécies. 

O sucesso no estabelecimento inicial (sobrevivência e crescimento) das espécies em áreas 

perturbadas depende do desempenho dos processos funcionais que afetam as taxas de 

crescimento. O objetivo foi investigar como as características funcionais explicam a variação 

de crescimento de espécies florestais plantadas em área perturbada após agricultura abandonada 

e remoção da vegetação. As taxas de crescimento relativo em altura (TCR-a) e diâmetro (TCR-

d) e as características funcionais foram analisadas em oito espécies florestais nativas 

(Bombacopsis macrocalyx, Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Endlicheria anomala, 

Hymenaea courbaril, Ochroma pyramidale, Tachigali vulgaris e Trattinnickia rhoifolia) 15 

meses após o plantio.  T. vulgaris, T. rhoifolia e O.pyramidale tiveram as maiores taxas de 

crescimento relativo em altura e diâmetro, enquanto B. macrocalyx teve o menor crescimento. 

TCR-a e TCR-d foram em média 2,5 vezes maiores para a espécie de crescimento mais rápido 

(T. vulgaris) em relação à espécie de crescimento mais lento (B. macrocalyx). Características 

morfológicas (área foliar e massa foliar específica) e fisiológicas (potencial hídrico, teores 

foliares de nutrientes e clorofilas) que normalmente são associadas às taxas de crescimento 

relativo das espécies, não foram fortes preditores da variação de crescimento das oito espécies 

aqui estudadas. Os melhores preditores foram: fotossíntese máxima (Amax), eficiência 

instantânea no uso do carbono (EUC) e eficiência fotossintética no uso dos macronutrientes, 

especialmente fósforo (EUP). As taxas de crescimento aumentaram com o aumento Amax, EUC 

e EUP. A variação média das taxas de crescimento explicada pelas três características 

funcionais individuais (Amax, EUC e EUP) foi cerca de 25%. A relação observada entre o 

crescimento e as características funcionais pode aprimorar a seleção de espécies florestais 

nativas para a composição de modelos de plantios em programas de reflorestamento de áreas 

perturbadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estabelecimento inicial, taxa de crescimento relativo, fotossíntese, 

eficiência fotossintética no uso de nutrientes, Amazonas. 
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ABSTRACT 

The current scenario of deforestation in the Legal Amazon is represented by a total of 

about 42 million hectares of altered areas only between 1988 and 2016. The revegetation of 

these areas from reforestation programs presupposes adequate species selection. The success in 

the initial establishment (survival and growth) of the species in disturbed areas depend on the 

performance of the functional processes that affect the growth rates. The objective was to 

investigate how the functional traits explain the growth variation of forest species planted in 

disturbed area after abandoned area and vegetation remotion). The relative growth rates in 

height (TCR-a) and diameter (TCR-d) and functional traits were analyzed in eight native forest 

species (Bombacopsis macrocalyx, Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Endlicheria anomala, 

Hymenaea courbaril, Ochroma pyramidale, Tachigali Vulgaris and Trattinnickia rhoifolia) 15 

months after planting. T. vulgaris, T. rhoifolia and O.pyramidale had the highest relative growth 

rates in height and diameter, while B. macrocalyx had the lowest growth. TCR-a and TCR-d 

were on average 2.5 times higher for the faster growing species (T. vulgaris) relative to the 

slower growing species (B. macrocalyx). Morphological (leaf area and specific leaf mass) and 

physiological traits (water potential, leaf nutrient and chlorophyll content), which are usually 

associated with the relative growth rates, were not strong predictors of the growth variation of 

the eight species studied here. The best predictors were: maximum photosynthesis (Amax), 

instantaneous carbon use efficiency (EUC) and photosynthetic macronutrient use efficiency, 

mainly phosphorus (EUP). The growth rates increased with increasing of Amax, EUC and EUP. 

The mean variation in growth rates explained by the three individual functional traits (Amax, 

EUC and EUP) was about 25%. The observed relationship between growth and functional traits 

can improve the selection of native forest species for the composition of planting models in 

reforestation programs in disturbed areas.  

 

KEYWORDS: initial establishment, relative growth rate, photosynthesis, photosynthetic 

nutrient use efficiency, Amazonas. 
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1.INTRODUÇÃO 

Nos ecossistemas de florestas tropicais milhares de hectares de florestas nativas são 

anualmente convertidos a outras formas de uso do solo (e. g. pastagens, agricultura ou áreas 

urbanas). O Brasil tem se destacado como o país com a maior redução de área florestal no 

mundo, onde entre 2010 e 2015 foram desflorestados cerca de 4,9 milhões de hectares (FAO 

2015). Estima-se que na Amazônia Legal cerca de 800 mil hectares foram desflorestados em 

2016, um aumento de 29% em relação ao ano anterior (INPE, 2016). Em contrapartida, somente 

0,42% das áreas desflorestadas na Amazônia Legal tem sido utilizadas para fins de 

reflorestamento (INPE, 2014). Dentre os principais fatores que dificultam a implementação de 

experiências silviculturais na região Amazônica destaca-se o pouco conhecimento sobre as 

espécies florestais nativas plantadas (Walters et al., 2005).  

 

Em áreas desflorestadas, a disponibilidade dos recursos primários luz, água e nutrientes 

pode variar de forma tão intensa, ao ponto da sobrevivência e do crescimento das plantas serem 

severamente afetados (Gonçalves et al., 2001; Silva et al., 2006; Goodale et al., 2012). Desta 

forma, o insucesso de iniciativas de reflorestamento com espécies nativas em áreas perturbadas 

ou degradadas pode estar associado, em parte, ao fato de não se considerar as características 

funcionais e estratégias sucessionais intrínsecas a cada espécie na implantação e condução dos 

plantios (Kageyama, 1990; Lamb et al., 2005; Chazdon, 2008). As características funcionais 

das plantas em particular, podem auxiliar na compreensão dos mecanismos utilizados pelas 

diferentes espécies com o objetivo de favorecer o seu estabelecimento inicial (sobrevivência e 

crescimento) em áreas perturbadas (Santos Junior et al., 2006; Martinez-Garza et al., 2013; 

Campoe et al., 2014).  

 

O crescimento de uma árvore em um plantio florestal é afetado pela disponibilidade de 

recursos primários (luz, água e nutrientes), proporção dos recursos capturada e eficiência no 

uso dos recursos (Monteith, 1977; Binkley et al., 2004; Richards et al., 2010). Neste sentido, 

características funcionais que representem os dois últimos processos anteriores têm potencial 

para explicar as taxas de crescimento das espécies. Característica funcional pode ser definida 

como qualquer característica que afete indiretamente o desempenho do indivíduo por 

influenciar o crescimento, a reprodução e a sobrevivência (Violle et al., 2007). E essas 

características funcionais podem auxiliar na seleção de espécies para reflorestamento 

(Martinez-Garza et al., 2013; Ostertag et al., 2015). 
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As espécies selecionadas para plantios devem combinar rápido crescimento e alta 

sobrevivência. No entanto, em reflorestamentos de áreas perturbadas ou degradadas, as espécies 

costumam possuir diferentes taxas de crescimento (Salomão et al., 2014). As diferenças são 

normalmente associadas ao grupo ecológico que representam e a capacidade de tolerância aos 

diferentes fatores de estresse (e. g. alta irradiância e temperatura, baixa disponibilidade de água 

e nutrientes). Por exemplo, espécies mais tolerantes e mais eficientes no uso de altos níveis de 

irradiância, como as pioneiras, mostram melhor aclimatação em condições de alta luminosidade 

(Favaretto et al., 2011), sendo mais indicadas para a revegetação de áreas abertas. Desta forma, 

considerando que as características funcionais exercem influência sobre o crescimento vegetal 

de uma forma geral, para o maior sucesso das iniciativas de reflorestamento em áreas 

perturbadas, características específicas apropriadas necessitam ser identificadas, as quais 

seriam bons indicadores do melhor crescimento das espécies (Poorter e Bongers, 2006; Wright 

et al., 2010; Hérault et al., 2011). 

 

A taxa de crescimento relativo é uma característica complexa e pode estar associada 

tanto a componentes fisiológicos quanto de alocação de biomassa (Poorter e Garnier, 2007). 

Tais componentes refletem as estratégias das plantas quanto a captura e uso dos recursos (Reich 

et al., 1999; Li et al., 2017), e, a nível de indivíduo, têm sido fortemente relacionados às taxas 

de crescimento (Liu et al., 2016) mostrando-se bons preditores do crescimento das espécies 

(Poorter e Bongers, 2006). Entretanto, somente um pequeno número de características tem sido 

amplamente estudado (Gibert et al., 2016), tais como a massa de sementes (Reich et al., 1998; 

Martinez-Garza et al., 2013), a densidade da madeira (Wright et al., 2004; Chave et al., 2009; 

Hoeber et al., 2014) e a área foliar específica (Wright e Westoby, 2000; Poorter e Bongers, 

2006; Toledo-Aceves et al., 2017). De modo geral, espécies de crescimento rápido possuem 

maior área foliar específica e menores massas de sementes e densidade da madeira, enquanto 

espécies de crescimento lento possuem comportamento contrário (Wright e Westoby, 2000; 

Poorter et al., 2010; Wright et al., 2010; Reich, 2014; Visser et al., 2016; Salgado-Luarte e 

Gianoli, 2017). Entretanto, nem sempre essas características apresentam boa relação com o 

crescimento das espécies (Fan et al., 2012; Li et al., 2017), especialmente se considerarmos o 

contexto de áreas perturbadas ou degradadas (Martinez-Garza et al., 2013).  

 

O estudo das características morfofisiológicas foliares pode auxiliar no melhor 

entendimento dos processos que influenciam as taxas de crescimento das espécies florestais 

nativas plantadas em áreas perturbadas ou degradadas (Campoe et al., 2014). Especificamente, 
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características como taxa fotossintética e respiratória (Paine et al., 2015), eficiência no uso do 

carbono (Enquist et al., 2007), condutância estomática (Jiang et al., 2006) e eficiência no uso 

de nutrientes, como a eficiência fotossintética no uso do nitrogênio (Poorter e Bongers, 2006) 

e do fósforo (Santos Júnior et al., 2006), podem ser melhores preditores do desempenho das 

espécies em ambientes perturbados. Contudo, poucos estudos têm utilizado esta abordagem em 

plantios em campo sobre áreas perturbadas ou degradadas (Coll et al., 2008; Martinez-Garza et 

al., 2013; Campoe et al., 2014). Na região amazônica em particular, considerando a grande 

diversidade de espécies que compõem os ecossistemas florestais, ainda pode ser considerado 

bastante reduzido o número de espécies nativas estudadas (Santos Junior et al., 2006; Silva et 

al., 2008; Ferreira et al., 2009). 

 

No presente estudo, as taxas de crescimento relativo em altura e diâmetro e diferentes 

características funcionais (morfofisiológicas foliares) foram analisadas na fase de 

estabelecimento inicial (15 meses) em oito espécies florestais plantadas em área perturbada. 

Duas questões principais foram avaliadas: 1) Qual a magnitude de diferenças no crescimento e 

nas características funcionais entre espécies florestais plantadas em área perturbada? 2) 

Características funcionais incluindo massa foliar específica, potencial hídrico foliar, trocas 

gasosas, capacidade fotossintética (Vcmax, Jmax, teores foliares de nutrientes e pigmentos 

cloroplastídicos) e eficiência fotossintética no uso de recursos (CO2, luz, água e nutrientes) 

estão correlacionadas com as taxas de crescimento das espécies?  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Investigar como as características funcionais explicam as diferenças de crescimento de 

espécies florestais plantadas em área perturbada. 

2.2 Objetivos específicos 

Verificar as diferenças de crescimento relativo e das características funcionais de oito 

espécies florestais plantadas em área perturbada; 

Identificar quais características funcionais melhor explicam a variação nas taxas de 

crescimento relativo das espécies. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Caracterização da área de estudo 

O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas 

- FAEXP /UFAM, no km 38 da rodovia BR-174 (02º 38' 57’’ S e 60º 03' 11’’ W) Manaus, 

Amazonas. A área total da FAEXP é 3.000 hectares (3 x 10 km) e faz parte de um grande 

continuum florestal (Cruz, 2001). Compreende, além de construções e áreas de plantio, uma 

área de floresta primária do tipo tropical úmida de terra firme, com dossel bastante fechado e 

sub-bosque com pouca luminosidade (Guillaumet e Kahn, 1982). Possui relevo levemente 

acidentado, solo do tipo latossolo amarelo álico, ácido e pobre em nutrientes 

(RADAMBRASIL, 1978). O clima predominante na região é quente e úmido (clima Am na 

classificação de Köppen), com temperatura média do ar entre 24,6°C e 26,9°C e precipitação 

média anual de 2.362 mm (Araújo et al., 2002). A média da umidade relativa diária oscila entre 

75% durante os dias relativamente secos até 92% em plena estação chuvosa (Araújo et al., 

2002).  A estação seca compreende geralmente o período de junho a outubro e a estação chuvosa 

de novembro a maio, sendo os meses de março, abril e maio o período em que ocorrem os 

maiores volumes de precipitação (Marques Filho et al., 1981; Araújo et al., 2002). A área de 

estudo possui histórico de uso anterior com cultivo de mandioca e foi posteriormente 

abandonada até o início deste experimento (NOV/2013) quando a vegetação secundária 

(capoeira) presente na área foi removida. 

A área de estudo foi classificada como perturbada, ou seja, área que após o impacto 

ainda mantém meios de regeneração biótica, ou seja, possui capacidade de regeneração natural 

(IBAMA, 2011), sendo a perturbação devido a remoção da vegetação original para prática 

agrícola e, posteriormente, agricultura abandonada. No entanto, a regeneração natural mostrou-

se um método pouco eficaz devido à baixa diversidade de espécies, já que 85% dos indivíduos 

ocorrentes eram do gênero Vismia (Nogueira, 2015).  

3.2 Delineamento experimental e seleção de espécies para o plantio 

O experimento foi instalado no delineamento de blocos casualizados com 11 

tratamentos (espécies) e 5 repetições (blocos). Foram estabelecidos cinco blocos de 9 x 15 m 

(135 m²). Em cada bloco foram plantadas onze espécies florestais nativas: Bombacopsis 

macrocalyx, Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Endlicheria anomala, Enterolobium 

schomburgkii, Hymenaea courbaril, Ochroma pyramidale, Pentaclethra macroloba, Parkia 

velutina, Tachigali vulgaris e Trattinnickia rhoifolia. As espécies foram selecionadas com base 

na disponibilidade de sementes em áreas de remanescentes florestais da região e de bancos de 
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sementes das instituições Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA Amazônia Ocidental) e Centro de Sementes 

Nativas do Amazonas (CSNAM-UFAM). Para o plantio, as espécies foram distribuídas em 

linhas, com espaçamento entre 3 x 2 m, no arranjo tipo quincôncio, onde uma espécie não 

pioneira ocupa o centro de um quadrado com quatro espécies pioneiras localizadas nos vértices.  

Cada espécie possui três indivíduos por bloco e como linhas de bordadura foram utilizadas 

mudas da espécie Ochroma pyramidale, devido maior abundância e maior porte das mudas 

desta espécie (Figura 1). 

 
 

Figura 1.  Disposição dos cinco blocos na área (A) e distribuição das espécies no bloco (B). B. 

macrocalyx (BM), C. odorata (CO), C. pentandra (CP), E. anomala (EA), E. schomburgkii 

(ES), H. courbaril (HC), O. pyramidale (OP), P. macroloba (PM), P. velutina (PV), T. vulgaris 

(TV), T. rhoifolia (TR). B = bordadura. 

As mudas foram produzidas no viveiro da Universidade Federal do Amazonas, em sacos 

de polietileno (14x21 cm). O substrato utilizado foi terra preta e argila enriquecida com 

nutrientes (3,5 g de Superfosfato Simples, 1 g de calcário, 0,75 g de Sulfato de amônio, 0,2 g 

de Cloreto de Potássio e 0,2 de FTE BR 12) na proporção 2:1. As mudas foram mantidas em 

casa de vegetação com 50% de sombreamento e aclimatadas sob alta irradiância cerca de 30 

dias antes do plantio em campo. 

 

As atividades de preparo da área ocorreram entre 2013 e 2014.  A remoção da vegetação 

secundária presente na área foi feita através do corte das árvores e os resíduos forem retirados 

do local. Posteriormente, foram abertas covas de 40x50 cm preparadas com o auxílio de um 

perfurador de solo acoplado a um trator. A acidez do solo foi corrigida com a aplicação de 108,8 
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g de calcário em cada cova. A adubação antes do plantio foi realizada ao aplicar 74 g de 

superfosfato simples (P2O5) em cada cova. As mudas foram plantadas em fevereiro de 2014, 

aos seis meses de idade. Para adubação de cobertura foi utilizada a composição de 10g de 

FTEBR12 (7,1% de Ca; 5,7% de S; 1,8% de B; 0,8% de Cu; 2,0% de Mn; 0,1% de Mo e 9,0% 

de Zn), 16 g de amônio (NH4) e 11,5 g de Cloreto de potássio (KCl), que foram aplicados aos 

trinta, sessenta e noventa dias após o plantio, segundo recomendação de Guelfi et al., (2013). 

O controle de formigas foi realizado ao longo do experimento por meio da aplicação de 

formicida do tipo isca granulado e o controle de plantas invasoras foi realizado por capina 

manual, a cada três meses durante o primeiro ano. 

 

No presente estudo foram analisadas oito das onze espécies plantadas (Tabela 1). Três 

espécies (Enterolobium schomburgkii, Pentaclethra macroloba e Parkia velutina) foram 

excluídas por possuírem folhas compostas com folíolos pequenos (área foliar inferior a 6 cm²), 

o que dificultaria a realização de grande parte das análises foliares.  

Tabela 1. Família, código, nome científico e nome vulgar das oito espécies florestais nativas 

analisadas neste estudo. 

Família Código Nome científico Nome vulgar 

Malvaceae Bm Bombacopsis macrocalyx (Ducke) A. Robyns Munguba falsa 

Meliaceae Co Cedrela odorata L. Cedro 

Malvaceae Cp Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Sumaúma 

Lauraceae Ea Endlicheria anomala (Nees) Mez Louro-fino 

Fabaceae Hc Hymenaea courbaril L. Jatobá 

Malvaceae Op Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Pau-de-balsa 

Fabaceae Tv Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima Tachi branco 

Burseraceae Tr Trattinnickia rhoifolia Willd. Breu-sucuruba 

 

3.3 Caracterização do ambiente  

Para a determinação das características químicas do solo foram coletadas três amostras 

simples em cada bloco na área do plantio (2015). Essas amostras foram retiradas com o auxílio 

de trado holandês nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Foram obtidas amostras compostas 

que, posteriormente, foram secas ao ar, destorroadas e peneiradas. O pH em água foi 

determinado por meio de um pHmetro (Thomas, 1996). 
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Cálcio (Ca) e magnésio (Mg) foram determinados por espectrofotometria de absorção 

atômica após extração por KCl mol L-1, sendo o alumínio (Al) determinado pelo método de 

titulação com NaOH na presença de azul de bromotimol como indicador (McLean, 1965). 

Potássio (K), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) também foram determinados por 

espectrofotometria de absorção atômica, após extração com solução de Mehlich. O fósforo (P) 

disponível foi determinado por calorimetria no espectrofotômetro (660 nm), após extração com 

duplo-ácido (Murphy e Riley, 1962). Carbono (C) foi determinado pelo método volumétrico, 

usando dicromato de Potássio (K2Cr2O7) para oxidação da matéria orgânica em meio sulfúrico 

e titulado com solução de Sulfato Ferroso (FeSO47H2O) - sal de mohr. O teor de matéria 

orgânica (MO) foi determinado multiplicando o teor de C por 1,72 (100/58) - fator de “Van 

Bemmelen”, pois considera-se que, em média, a matéria orgânica do solo apresente entre 50 e 

58% de carbono (C) (Walkley e Black, 1934). O Nitrogênio foi determinado por meio do 

Método Kjeldahl onde o N é determinado por acidimetria após digestão sulfúrica e destilação 

seguida de titulação (Bremner, 1996).  

 A radiação fotossinteticamente ativa (PAR) ao longo do dia foi determinada por meio 

de um sensor (MQS-B conectado ao ULM-500, Heinz Walz) instalado próximo aos blocos. As 

medições foram realizadas durante quatro dias (28/maio a 01/junho de 2015), sendo coletado 1 

valor a cada 30 segundos no intervalo de 6 às 18 horas. Os dados de precipitação mensal durante 

o ano de coleta (2015) são observações na torre K34 (Pluviômetro ARG-100, Environmental 

Measurements; 51 m de altura) e a média dos anos de 1998-2014 são dados TRMM (Tropical 

Rainfall Measuring Mission). 

3.4 Taxas de crescimento 

Para obtenção das medidas de altura foi utilizada a vara hipsométrica e para o diâmetro 

do coleto foi usado um paquímetro digital. Padronizou-se a coleta do diâmetro a altura do coleto 

devido ao pequeno porte inicial das plantas. A taxa de crescimento relativo em altura foi obtida 

por meio da fórmula: TCR-a: (lnA2 -lnA1)/(t2-t1). A taxa de crescimento relativo em diâmetro 

foi obtida pela fórmula: TCR-d: (lnD2-lnD1)/(t2-t1) (Bugbee, 1996; Davanso et al., 2002). Onde: 

A2: altura final; A1: altura inicial, Ln: logarítmo neperiano, D2: diâmetro final; D1: diâmetro 

inicial; T2: tempo final do experimento (quinze meses após o plantio) e T1: tempo inicial 

experimental (logo após o plantio). O número de indivíduos amostrados para as medições de 

altura e diâmetro variou entre as espécies, totalizando 111 indivíduos. A coleta dos dados foi 
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realizada quinze meses após o plantio (JUN/2015). Os valores médios de diâmetro e altura das 

espécies são apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2. Médias e desvio padrão dos valores de altura (H) e diâmetro do coleto (D) após 15 

meses de plantio de oito espécies florestais nativas plantadas em área perturbada. 

Espécie n H (m) D (mm) 

B. macrocalyx 20 1,61±0,48 40,56±12,32 

C. odorata 11 0,70±0,36 19,43±10,99 

C. pentandra 19 2,29±0,53 50,12±13,89 

E. anomala 10 1,25±0,43 16,60±5,16 

H. courbaril 15 1,13±0,27 20,51±6,10 

O. pyramidale 12 4,33±1,23 66,20±14,74 

T. vulgaris 9 1,62±0,88 29,03±18,60 

T. rhoifolia 15 1,79±0,58 33,92±8,53 

3.5 Características funcionais foliares 

As medições das características foliares foram realizadas quinze meses após o plantio 

(28/MAI a 1/JUN/2015) em cinco indivíduos de cada espécie. Para todas as análises foliares 

foram utilizadas folhas completamente expandidas, sadias, com ausência de predação, 

localizadas no terço médio da copa e expostas a pleno sol. A descrição de todas as características 

funcionais foliares estudadas consta na Tabela 3. 

3.5.1 Potencial hídrico 

O potencial hídrico foliar foi mensurado no período da antemanhã (4:00 hrs) para avaliar 

a máxima hidratação das plantas. Foi utilizada uma câmara de pressão portátil do tipo 

Scholander (Soilmoisture modelo SEC-3115-P4OG4V) (Scholander et al., 1965). As folhas 

coletadas em campo foram colocadas na câmara de pressão, sendo aplicada pressão com gás 

nitrogênio até ocorrer exsudação pelo corte feito no pecíolo da folha. O valor da pressão 

aplicada para a ocorrência da exsudação foi registrado como potencial hídrico (Turner, 1981). 

Foram mensuradas todas as espécies, exceto Ochroma pyramidale que foi excluída da análise 

por possuir pecíolo com diâmetro maior que o limite máximo do orifício de inserção na câmara.  
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Tabela 3. Abreviações e descrições das características funcionais incluídas neste estudo. 

Categoria Característica funcional Significado 

Aquisição do 

recurso 
AF Área foliar ou tamanho da folha (cm²) 

MFE Massa foliar específica (g m-2) 

Clorofila  

(Chl a, Chl b, Chl a+b, Chl a/b) 

Concentração de Clorofila a, b, total (a+b) em unidade de massa (mg g-1) e razão 

clorofila a/b 

Nutriente (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn) Teores foliares de nutrientes em unidade de massa (g kg-1) 

Carbono (Ci) Concentração de CO2 intracelular (µmol CO2) 

Água (Potencial hídrico)* Potencial hídrico foliar (MPa) 

Uso do 

recurso 
Fv/Fm Eficiência quântica máxima do fotossistema II 

Amax Fotossíntese líquida a luz saturante em unidade de área (µmol m-2 s-1) 

Rd Respiração no escuro em unidade de área (µmol m-2 s-1) 

gs Condutância estomática (mol m-2 s-1) 

E Transpiração (mmol m-2 s-1) 

Ic Irradiância de compensação (µmol m-2 s-1) 

Is Irradiância de saturação (µmol m-2 s-1) 

AQY Rendimento quântico aparente (mol CO2 mol fótons) 

Vcmax Velocidade máxima de carboxilação (µmol m-2 s-1) 

Jmax Taxa máxima de transporte de elétrons (µmol m-2 s-1) 

Jmax/Vcmax Razão Jmax/Vcmax 

Carbono (EUC) Eficiência instantânea no uso do carbono 

Água (EUA, EIUA) 
Eficiência instantânea no uso da água (µmol mmol-1) e Eficiência intrínseca no 

uso da água (µmol mol-1) 

Nutriente (EUN, EUP, EUK, EUCa, 

EUMg, EUFe, EUMn, EUZn) 
Eficiência fotossintética no uso do nutriente (macronutrientes em mmol mol-1 s-1 e 

micronutrientes em µmol mol-1 s-1) 

*exceto para os indivíduos da espécie Ochroma pyramidale. 
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3.5.2 Área foliar e massa foliar específica 

A área foliar (AF) foi mensurada em folhas coletadas em campo utilizando o medidor 

de área foliar modelo CI-202. Posteriormente, foram retirados 10 discos foliares de área 

conhecida (0,283 cm2), evitando-se as nervuras, que foram secos em estufa a 65ºC até atingir 

massa constante. A massa foliar específica (MFE) foi obtida por meio da razão entre a massa 

foliar seca e a área foliar fresca do total de 10 discos (Evans e Poorter, 2001).  

3.5.3 Fluorescência da clorofila a 

A fluorescência da clorofila a foi determinada por meio de um fluorômetro portátil 

(PEA, MK2 – 9600 – Hansatech, Norfolk, UK) no período entre 4:30 e 5:30 h. Nas folhas foram 

inseridos clipes apropriados e a parte adaxial destas folhas foram expostas a um pulso de luz 

saturante de alta intensidade luminosa (3000 µmol m-2 s-1 e comprimento de onda de 650 nm) 

por um segundo, sendo o ajuste do ganho padronizado para cada espécie de acordo com análises 

prévias. Não foi necessário a adaptação ao escuro devido as medidas serem realizadas na 

antemanhã (no escuro), com o objetivo de garantir a completa oxidação do sistema 

fotossintético de transporte de elétrons. As respostas relacionadas aos transientes da 

fluorescência da clorofila a foram obtidas a partir de software específico (Handy PEA software 

- v 1,30) e os valores referentes ao transiente polifásico O-J-I-P foram utilizados para os 

cálculos das variáveis eficiência quântica máxima do fotossistema II (Fv/Fm) (Strasser et al., 

2010).  

3.5.4 Teores foliares de pigmentos cloroplastídicos 

Anteriormente a análise, as folhas coletadas em campo foram envolvidas em papel 

alumínio e acondicionadas em caixa térmica de isopor com gelo. Foram retiradas amostras de 

0,1 g de material vegetal fresco e maceradas com 10 ml de acetona (100% v/v) + 10 ml de uma 

solução de acetona (80% v/v) contendo MgCO3 (0,5% p/v). Posteriormente, o extrato foi 

filtrado em papel filtro qualitativo número 2 e o extrato filtrado foi usado para determinar a 

absorbância nos comprimentos λ = 663 e 645, com auxílio do espectrofotômetro, a fim de obter 

as concentrações de clorofila a e clorofila b (Lichtenthaler e Wellburn, 1983). Para cálculo das 

concentrações dos pigmentos cloroplastídicos foram utilizadas as equações descritas por 

Hendry e Price (1993). Foram calculadas a concentração de clorofila total (clorofila a + 

clorofila b) e a razão clorofila a/ clorofila b (chl a/b). 
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3.5.5 Teores foliares de macro e micronutrientes 

Os teores de macro e micronutrientes foram analisados em, folhas coletadas em campo 

e submetidas à secagem em estufa a 65oC até a obtenção de massa constante. O material seco 

foi moído para obtenção de 0,1 g para análise de N e 0,5 g para o fósforo e demais nutrientes.  

Para a determinação dos teores de nitrogênio, amostras contendo 0,1g de matéria seca 

foram submetidas a uma pré-digestão, durante uma noite, e posteriormente a uma digestão com 

duplo ácido (H2O2 + H2SO4), utilizando-se como catalisadores o sulfato de lítio e o selênio, a 

uma temperatura gradativa de até 350oC, segundo a metodologia descrita por Miyazawa et al. 

(1999). Posteriormente, o nitrogênio total foi determinado de acordo com o método de Kjeldahl, 

a partir de uma alíquota de 25 ml do extrato puro (Bremner, 1996). Os teores de fósforo foram 

determinados a partir de amostras contendo 0,5 g de matéria seca submetidas à digestão nitro-

perclórica, com temperatura ajustada de 50 em 50oC até 210oC, em intervalos de 30 minutos. 

Posteriormente, os teores de fósforo foram determinados por espectrofotometria a 725 nm 

(Murphy e Riley, 1962). A partir do mesmo extrato nitro-perclórico foram retiradas alíquotas e 

os teores dos demais nutrientes (Ca, Mg, K, Fe, Zn e Mn) foram determinados por 

espectrofotometria de absorção atômica. 

3.5.6 Trocas gasosas e eficiência no uso da água e de nutrientes  

As mensurações de trocas gasosas foram realizadas no período de 08:00 as 12:00 horas 

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

LI- 6400. O LI-COR 6400 foi ajustado para trabalhar com fluxo de 400 µmol s-1 e câmara foliar 

ajustada para temperatura e vapor de H2O em torno de 31±1oC e 21±1 mmol mol-1, 

respectivamente. As curvas A-Ci foram conduzidas em PPFD de 2000 µmol m−2 s-1 e curvas de 

reposta a PPFD foram mensuradas com concentração de CO2 em torno de 400±1 µmol mol-1. 

Os dados da curva de resposta fotossintética a intensidade luminosa foram obtidos para onze 

níveis de densidade de fluxo de fótons (PPDF), seguindo a seguinte sequência 2000, 1500, 

1000, 750, 500, 250, 100, 75, 50, 25, e 0 µmol m−2 s-1. O modelo exponencial foi usado para 

ajustar a curva de resposta fotossintética à intensidade luminosa para cada planta (Iqbal et al., 

1997; Santos Junior et al., 2013): 

Pn=(Pnmax+Rd) (1-exp
-αI

Pnmax+Rd⁄ ) -Rd 

em que I é a irradiância (fluxo de fótons fotossinteticamente ativos; µmol m-2 s-1); Pn é a 

fotossíntese líquida (µmol CO2 m
-2 s-1); Pnmax é a fotossíntese líquida máxima; Rd é a respiração 
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no escuro (µmol CO2 m
-2 s-1) correspondente ao valor de Pn quando I = 0 µmol CO2 m

-2 s-1; e 

α é o rendimento quântico aparente da fotossíntese (mol CO2 mol quanta-1). As curvas Pn-I 

foram ajustadas usando o algoritmo de Levemberg-Marquardt com base na rotina do programa 

Statistica, versão Windows 9.0 (StatSoft Inc., 2010 East 14th Street, Tulsa, OK, USA). A 

irradiância de compensação de luz (Ic; fluxo de fótons fotossintéticamente ativos no qual Pn = 

0) foi calculada pela fórmula Ic=Rd/α e a irradiância de saturação de luz (Is; fluxo de fótons 

fotossintéticamente ativos no qual Pnsat = 95% Pnmax) foi estimada como: 

𝐼𝑠 =  ⌈
(Pnmax+Rd)

-α
⌉ 𝑙𝑛 {− (

0,95Pnmax+Rd

Pnmax+Rd
) + 1} 

As curvas A/Ci foram determinadas para treze níveis de concentração de CO2 à luz 

saturante na seguinte sequência: 400; 300; 250; 200; 150; 100; 50; 400; 500; 600; 700; 800; 

1000 e 1200 µmol mol-1 (Dalmolin et al., 2013). As variáveis de resposta fotossintética à 

concentração de CO2 foram calculadas usando o modelo de fotossíntese de Farquhar et al. 

(1980) e corrigido para 25°C usando coeficientes previamente reportados por Harley et al. 

(1992) e Sharkey et al. (2007).  As principais equações do modelo de fotossíntese são: 

𝐴 = 𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 [
𝐶𝑐 − Г∗

𝐶𝑐 + 𝐾𝑐  (1 +
𝑂
𝐾𝑜

)
] − 𝑅𝑑                𝐴 = 𝐽

𝐶𝑐 − Г∗

4𝐶𝑐 + 8Г∗
− 𝑅𝑑               𝐴 = 3 𝑇𝑃𝑈 − 𝑅𝑑 

em que Vcmax é máxima velocidade de carboxilação da Rubisco, J é a taxa máxima de 

transporte de elétrons, TPU é a taxa de uso das trioses fosfato, Rd é a taxa respiratória que não 

seja por fotorrespiração, Г* é o ponto de compensação fotorrespiratório, Cc é a pressão parcial 

de CO2 na Rubisco, Kc é a constante de Michaelis da Rubisco para o dióxido de carbono, O é 

a pressão parcial de oxigênio na Rubisco e Ko é a constante de inibição (usualmente tomado 

como sendo a constante de Michaelis) da Rubisco para o oxigênio. 

A eficiência instantânea no uso do carbono (EUC) foi calculada por meio da razão entre 

a fotossíntese e a respiração no escuro (Larcher, 2000). A eficiência instantânea no uso da água 

(EUA) foi calculada por meio da razão entre a fotossíntese e a transpiração e a eficiência 

intrínseca no uso da água (EIUA) foi calculada por meio da razão entre a fotossíntese e a 

condutância estomática (Nogueira et al., 2004). A eficiência fotossintética no uso de nutrientes 

(EUN) foi calculada por meio da razão entre o produto da fotossíntese líquida e seus respectivos 

valores de área foliar específica (AFE) pelos teores de nutrientes foliares (Field e Mooney, 

1986; Santos Júnior et al., 2006).  
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3.6 Análises estatísticas dos dados 

Os resíduos de todas as características estudadas foram previamente submetidos aos 

testes de Lilliefors e Levene com o objetivo de verificar os pressupostos de distribuição normal 

e homogeneidade de variâncias, respectivamente. Para os casos de não atendimento aos 

pressupostos anteriores, as variáveis foram transformadas a partir da função logarítmica (AF, 

Mn, EUP, EUCa e EUMg).  

As diferenças de crescimento e das características funcionais entre espécies foram 

testadas pela análise de variância (ANOVA one-way) e teste post hoc de Tukey (P<0,05). 

Foram considerados os valores de médias harmônicas para a correção dos diferentes valores de 

“n”. Variáveis com heterogeneidade de variâncias (AF, AQY, K, Mn e EUMn) foram 

analisadas a partir da Welch-ANOVA, com posterior aplicação do teste post hoc Games-Howell 

(P<0,05). 

Para avaliar as estratégias de crescimento das espécies as relações entre as 

características funcionais foram analisadas por meio da Análise de Componentes Principais 

(PCA – Principal Component Analysis), baseada em uma matriz de correlação. Para compor a 

PCA, foram selecionadas somente aquelas características cujo significado biológico estivesse 

associado ao crescimento da planta (variável resposta). Além disso, a seleção das características 

procurou balancear o número de variáveis que representassem cada etapa da equação de 

produção ecológica (aquisição ou uso do recurso). Adicionalmente, as taxas de crescimento 

relativo em altura e diâmetro foram relacionadas aos eixos da PCA, sendo inseridas como 

variáveis suplementares. Dessa forma, foi possível analisar o comportamento das variáveis de 

crescimento em relação às demais, sem que elas contribuíssem com os componentes gerados 

na análise.  Foram utilizados os valores de cada indivíduo para as características incluídas na 

PCA e não o valor médio das espécies. Essa decisão foi tomada devido a dois fatores principais: 

aumentar o número de variáveis passíveis de serem inseridas na PCA e o fato das variáveis 

serem medidas no mesmo indivíduo o que garantiria melhor ajuste. A relevância das variáveis 

na PCA foi analisada por meio do comprimento do vetor e correlação com os eixos de maior 

variação. A seleção dos componentes principais para a representação gráfica seguiu dois 

critérios principais: autovalores superiores a 1 e relação com as taxas de crescimento. 

A análise de correlação de Pearson foi aplicada para obter os coeficientes de correlação 

entre as variáveis. Segundo Callegari-Jacques (2003), o coeficiente de correlação pode ser 
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avaliado qualitativamente da seguinte forma: 0,00 < r < 0,30 fraca correlação linear; 0,30 ≤ r 

< 0,60 moderada correlação linear; 0,60 ≤ r < 0,90 forte correlação linear e 0,90 ≤ r < 1,00 

correlação linear muito forte.  As características funcionais preditoras foram selecionadas com 

base na correlação significativa entre as variáveis e ambas as taxas de crescimento (altura e 

diâmetro) e com base no seu poder preditivo. Para isso, regressões lineares foram usadas para 

testar as relações entre os preditores (características individuais e eixo multivariado) e as taxas 

de crescimento relativo das espécies. As características que melhor predisseram o crescimento 

foram selecionadas com base na significância e maiores valores do coeficiente de inclinação 

(slope) da regressão.  Todas as variáveis preditoras foram padronizadas com o objetivo de 

comparar os coeficientes de inclinação. Essa padronização consiste em subtrair de um valor da 

variável a sua média e dividir o resultado pelo desvio padrão. A nova variável (padronizada) 

tem média zero e desvio padrão igual a 1, simplificando a comparação dos conjuntos de dados. 

Os testes de normalidade, homogeneidade de variâncias e ANOVA foram realizados no 

programa SPSS versão 21. As demais análises foram realizadas no programa Statistica versão 

9.0. 

4.RESULTADOS 

4.1 Características do ambiente de plantio 

O solo possui pH ácido (pH<7) e baixa disponibilidade de todos os nutrientes, os quais 

pouco variaram conforme as profundidades analisadas. Por outro lado, as concentrações de Fe 

e Al são altas (Tabela 4). 

 

O ano de realização do estudo (2015) foi caracterizado por dois períodos distintos de 

precipitação: chuvoso (entre janeiro e junho) com média de precipitação mensal de 232 mm e 

seco (entre julho a dezembro) com média de precipitação mensal de 93 mm (Figura 2A). Os 

valores de precipitação para o ano de 2015 estiveram, em média, abaixo daqueles obtidos em 

anos anteriores (1998-2014), devido à ocorrência da anomalia climática El Niño. Apesar da 

forte sazonalidade de precipitação em 2015, as medições de crescimento e das características 

funcionais foram realizadas previamente ao início do período seco (final de maio). 
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Tabela 4. Características químicas do solo da área de estudo. 

Variável Unidade 
Profundidade (cm) 

0-20 20-40 

pH  4,42±0,26 4,40±0,24 

C (g kg-1) 16,12±1,58 14,57±1,83 

MO (g kg-1) 27,72±2,72 25,07±3,15 

N (g kg-1) 2,14±0,19 2,14±0,33 

K (cmoc kg-1) 0,02±0,005 0,06±0,03 

Ca (cmoc kg-1) 0,19±0,09 0,19±0,21 

Al (cmoc kg-1) 0,93±0,14 1,08±0,22 

Mg (cmoc kg-1) 0,17±0,08 0,18±0,15 

P (mg kg-1) 1,45±0,43 1,54±0,77 

Fe (mg kg-1) 157,6±16,04 154,5±6,25 

Zn (mg kg-1) 0,76±0,05 0,72±0,15 

Mn (mg kg-1) 0,70±0,30 0,50±0,37 

Os valores representam as médias ± desvios padrão (n=5). 

A irradiância no ambiente variou, em média, entre 912 µmol m-2 s-1 (8 horas) e 1290 

µmol m-2 s-1 (meio dia), com valores mínimos e máximos de 230 µmol m-2 s-1 e 2140 µmol m-

2 s-1 para os mesmos horários, respectivamente. Os valores mais altos de irradiância foram 

observados ao meio dia, com posterior diminuição até 18 horas (Figura 2B). O valor de 

irradiância fotossinteticamente ativa acumulada ao longo dos dias de coleta foi em média de 

30,4 mol m-2 dia-1, com mínima e máxima de 23,2 e 37,7 mol m-2 dia-1, respectivamente. 

  

Figura 2. Precipitação (A) mensal durante o ano de 2015 (barras cinzas) e ao longo dos anos 

1998 a 2014 (linha preta tracejada) e Variação da irradiância (B) ao longo do dia na área de 

estudo. Valores de precipitação de 2015 são observações na torre K34 (Pluviômetro ARG-100, 

Environmental Measurements; 51 m de altura) e entre 1998-2014 são dados TRMM (Tropical 

Rainfall Measuring Mission).   
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4.2 Taxas de crescimento  

As espécies diferiram nas taxas de crescimento tanto em altura (TCR-a) quanto em 

diâmetro (TCR-d) após 15 meses de plantio (Figura 3). A taxa de crescimento relativo em altura 

variou em média de 0,06 a 0,17 cm cm-1 mês-1, enquanto para o crescimento em diâmetro a 

variação foi de 0,09 a 0,18 mm mm-1 mês-1. O melhor crescimento foi observado para as 

espécies Tachigali vulgaris, Trattinnickia rhoifolia e Ochroma pyramidale. Bombacopsis 

macrocalyx obteve as menores taxas de crescimento entre todas as espécies, as quais foram 

cerca de 2,8 (TCR-a) e 2 (TCR-d) vezes inferiores à espécie de melhor crescimento. Endlicheria 

anomala, Ceiba pentandra, Hymenaea courbaril e Cedrela odorata apresentaram desempenho 

semelhante, com valores intermediários para crescimento em altura e diâmetro. 

  

Figura 3. Taxas de crescimento relativo em altura (TCR-a) (A) e diâmetro (TCR-d) (B) de oito 

espécies florestais nativas plantadas em área perturbada (N=111). Box-plots mostram a 

mediana (linha contínua), os limites inferior e superior da caixa são os quartis 25 e 75%, as 

linhas verticais são os percentis 10 e 90% e os círculos escuros são outliers. Valores seguidos 

por letras diferentes são significativamente diferentes de acordo com o teste Tukey (P<0,05). 

Bm, B. macrocalyx; Co, C. odorata; Cp, C. pentandra; Ea, E. anomala; Hc, H. courbaril; Op, 

O. pyramidale; Tv, T. vulgaris; Tr, T. rhoifolia. 

4.3 Características funcionais foliares  

 

Dentre as características funcionais analisadas, as espécies não diferiram apenas quanto 

o potencial hídrico foliar (Ψfolha), o rendimento quântico aparente (AQY), a transpiração (E), a 

razão Jmax/Vcmax, os conteúdos foliares de clorofilas a (Chl a) e total (Chl a+b) (Tabela 5).  
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Tabela 5. Características funcionais foliares de oito espécies florestais nativas plantadas em área perturbada. 

Característica B. macrocalyx C. odorata C. pentandra E. anomala H. courbaril O. pyramidale T. vulgaris T. rhoifolia F (p) 

Ψfolha (MPa) -0,29±0,12 a -0,29±0,03 a -0,28±0,12 a -0,33±0,12 a -0,27±0,09 a NA -0,32±0,12 a -0,25±0,03 a 
0,38 

(0,8834) 

AF* (cm²) 122,04±21,75 c 32,28±14,58 a 
120,40±32,93 

bc 
58,12±6,31 ab 73,58±27,74 bc 

907,83±276,51 

d 

71,21±29,52 

bc 
126,77±26,03 b 

40,36 

(0,0001) 

MFE (g cm-2) 100,13±9,49 d 67,13±6,23 a 74,44±8,23 abc 
91,72±14,65 

bcd 
93,02±5,93 cd 72,64±8,71 ab 

85,76±12,37 

abcd 

82,13±3,93 

abcd 

6,95 

(<0,0001) 

Chl a (mg g-1) 1,04±0,41 a 1,40±0,29 a 1,49±0,41 a 1,13±0,13 a 1,23±0,35 a 1,20±0,26 a 1,53±0,23 a 1,37±0,27 a 
1,62 

(0,1658) 

Chl b (mg g-1) 0,37±0,14 a 0,51±0,12 ab 0,51±0,15 ab 0,41±0,04 ab 0,41±0,11 ab 0,41±0,09 ab 0,62±0,09 b 0,48±0,11 ab 
2,70 

(0,0263) 

Chl a/b 2,80±0,12 ab 2,80±0,13 ab 2,93±0,10 b 2,73±0,06 ab 2,94±0,13 b 2,95±0,12 b 2,47±0,35 a 2,88±0,16 b 
4,56 

(0,0010) 

Chl a+b 

(mg g-1) 
1,41±0,55 a 1,91±0,41 a 2,00±0,56 a 1,54±0,18 a 1,64±0,46 a 1,61±0,35 a 2,15±0,27 a 1,85±0,37 a 

1,86 

(0,1102) 

Ci 
(µmol CO2) 

251,61±33,64 

ab 
280,04±14,60 ab 237,71±21,40 a 

290,92±25,73 

b 

241,55±27,55 

ab 

271,39±19,97 

ab 

282,72±10,06 

ab 
231,10±43,42 a 

3,91 

(0,0036) 

Fv/Fm 0,791±0,03 ab 0,804±0,029 ab 0,845±0,014 b 0,748±0,027 a 0,796±0,004 ab 0,821±0,023 b 0,816±0,043 b 0,816±0,014 b 
4,87 

(0,0008) 

Amax 
(µmol m-2 s-1) 

12,65±3,51 ab 14,91±2,65 abc 17,99±2,40 bc 9,66±2,26 a 15,15±2,26 abc 19,41±4,25 c 20,56±2,66 c 15,72±2,94 abc 
7,14 

(<0,0001) 

Vcmax 

(µmol m-2 s-1) 
61,32±21,86 ab 63,18±14,24 ab 102,36±9,21 c 38,67±5,80 a 73,38±12,66 bc 83,06±16,14 bc 

88,88±16,97 

bc 
80,66±8,31 bc 

9,63 

(<0,0001) 

Jmax 

(µmol m-2 s-1) 
78,57±33,27 ab 93,65±28,61 ab 121,54±13,56 b 58,62±10,69 a 

110,58±18,02 

b 
115,35±25,06 b 

122,96±23,20 

b 

105,50±22,16 

ab 

4,93 

(0,0008) 

Jmax/Vcmax 1,28±0,20 a 1,46±0,17 a 1,20±0,18 a 1,54±0,34 a 1,51±0,18 a 1,40±0,25 a 1,40±0,23 a 1,31±0,24 a 
1,30 

(0,2810) 
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Cont. Características funcionais foliares de oito espécies florestais nativas plantadas em área perturbada.  

Os valores representam as médias ± desvios padrão (n=5). Em cada linha, os valores seguidos por letras diferentes são estatisticamente diferentes 

de acordo com o teste Tukey (P<0,05). Valores em negrito e sublinhado indicam maiores e menores médias, respectivamente. Ver Tabela 4 para 

abreviações dos nomes das características. 

* indica que Welch-ANOVA foi aplicada para variâncias heterogêneas. NA = não avaliado

Característica B. macrocalyx C. odorata C. pentandra E. anomala H. courbaril O. pyramidale T. vulgaris T. rhoifolia F (p) 

gs 
(mol m-2 s-1) 

0,30±0,11 ab 0,39±0,10 ab 0,31±0,14 ab 0,31±0,13 ab 0,27±0,07 a 0,46±0,15 ab 0,56±0,20 b 0,28±0,10 a 
3,09 

(0,0136) 

E 
(mmol m-2 s-1) 

4,90±1,28 a 5,77±0,70 a 4,72±1,16 a 5,11±1,35 a 4,85±0,90 a 6,16±1,27 a 6,68±1,26 a 4,64±0,89 a 
2,21 

(0,0608) 

Rd 

(µmol m-2 s-1) 
1,90±0,47 b 1,45±0,50 ab 1,29±0,16 ab 0,95±0,12 a 1,57±0,59 ab 1,50±0,50 ab 1,57±0,25 ab 1,12±0,22 ab 

2,87 

(0,0192) 

Ic 

(µmol m-2 s-1) 
30,49±8,12 b 27,78±4,87 ab 21,34±1,14 ab 17,62±5,11 a 27,72±6,46 ab 28,39±7,94 ab 25,51±3,42 ab 21,73±4,60 ab 

2,98 

(0,0163) 

Is 

(µmol m-2 s-1) 
729±158 ab 1008±270 bc 980±121 abc 598±155 a 930±114 abc 1218±207 c 1106±141 bc 1010±285 bc 

5,60 

(0,0003) 

AQY * (mol 

CO2 mol fótons) 
0,065±0,021 a 0,052±0,015 a 0,060±0,006 a 0,057±0,011 a 0,056±0,009 a 0,052±0,004 a 0,061±0,002 a 0,053±0,011 a 

2,57 

(0,0709) 

EUC 6,88±2,19 a 10,87±2,69 ab 14,09±2,54 b 10,21±2,38 ab 10,39±3,15 ab 13,56±3,12 b 13,41±3,22 b 14,62±4,60 b 
3,64 

(0,0056) 

EUA 
(µmol mmol-1) 

2,66±0,65 ab 2,57±0,19 ab 3,93±0,73 c 1,94±0,39 a 3,19±0,67 bc 3,23±0,80 bc 3,13±0,52 abc 3,40±0,36 bc 
5,27 

(0,0005) 

EIUA 

(µmol mol-1) 

46,40±15,89 

ab 
39,54±5,79 ab 65,12±21,06 b 34,99±14,16 a 

58,08±14,94 

ab 
44,49±12,28 ab 

39,60±13,50 

ab 
58,28±10,98 ab 

2,80 

(0,0220) 
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4.3.1 Área foliar e massa foliar específica  

A área foliar (AF) variou de 32 a 908 cm² entre as espécies. Ochroma pyramidale 

apresentou área da folha cerca de 30 vezes superior à de Cedrela odorata e cerca de 7 vezes 

superior à maioria das demais espécies. Os valores de massa foliar específica (MFE) variaram 

de 67 a 100 g m-2. B. macrocalyx apresentou massa foliar cerca de 33% superior à Cedrela 

odorata, que apresentou o valor mais baixo dentre todas as espécies (Tabela 5).  

4.3.2 Potencial hídrico e trocas gasosas foliares  

O potencial hídrico foliar no período de antemanhã variou entre -0,25 e -0,33 MPa, 

porém não houve diferença significativa entre as espécies (Tabela 5). Os valores de fotossíntese 

à luz saturante (Amax) variaram de 10 a 21 µmol m-2 s-1. A respiração no escuro  

(Rd) variou de 0,95 a 1,90 µmol m-2 s-1. B. macrocalyx apresentou taxa respiratória 2 vezes 

maior à espécie E. anomala. Trattinnickia rhoifolia foi a espécie com maior eficiência 

instantânea no uso do carbono (EUC), enquanto Bombacopsis macrocalyx apresentou o valor 

mais baixo. Os valores de irradiância de compensação e saturação diferiram significativamente 

entre as espécies, variando de 18 a 30 µmol m-2 s-1 e 598 a 1105 µmol m-2 s-1, respectivamente. 

Entretanto, não houve diferença no rendimento quântico aparente - AQY (P = 0,56). Ochroma 

pyramidale teve o maior valor de irradiância de saturação (1218 µmol m-2 s-1), duas vezes 

superior à Endlicheria anomala (598 µmol m-2 s-1). 

A condutância estomática (gs) variou de 0,27 a 0,56 mol m-2 s-1. T. vulgaris apresentou 

maior condutância estomática dentre as espécies, enquanto H. courbaril teve o valor mais baixo. 

E. anomala apresentou maior concentração de carbono intracelular (Ci) e menor eficiência 

intrínseca no uso da água dentre todas as espécies. Os valores de eficiência intrínseca no uso da 

água (EIUA) variaram entre 35 e 65 µmol mol-1.  As espécies não apresentaram diferenças 

quanto às taxas de transpiração (P=0,06). Dessa forma, a variação nos valores de eficiência 

instantânea no uso água (EUA) de 2 a 4 µmol CO2 mmol-1 H2O foram mais influenciadas pelas 

distintas taxas de fotossíntese. Ceiba pentandra apresentou os maiores valores tanto para EUA 

(4 µmol CO2 mmol-1 H2O) como para EIUA (65 µmol mol-1).   
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4.3.3 Teores foliares de clorofilas, desempenho fotoquímico e capacidade fotossintética 

As espécies diferiram somente quanto ao conteúdo de clorofila b (Chl b) e a razão 

clorofila a/b (Chl a/b) (Tabela 5). T. vulgaris apresentou o menor valor para a razão Chl a/b por 

possuir maior conteúdo de clorofila b que as demais espécies (0,62 ± 0,09 mg g-1).  

A análise da fluorescência da clorofila a indicou que o rendimento quântico máximo do 

fotossistema II (Fv/Fm) na antemanhã variou entre 0,75 e 0,84. E. anomala obteve o menor valor 

dentre todas as espécies. Somente C. pentandra apresentou valores de Fv/Fm acima de 0,83 

(limite mínimo considerado para a ausência de estresse por alta irradiância). Ceiba pentandra 

apresentou os maiores valores de Vcmax (102 µmol m-2 s-1) e Jmax (121 µmol m-2 s-1), enquanto os 

menores valores foram obtidos por Endlicheria anomala, 39 µmol m-2 s-1 e 59 µmol m-2 s-1, 

respectivamente. Não houve diferença quanto à razão Jmax/Vcmax. 

4.3.4 Teores foliares de nutrientes e eficiência fotossintética no uso dos nutrientes 

As maiores concentrações foliares dos macronutrientes foram observadas em Cedrela 

odorata (21,8 g kg-1 de N, 1,1 g kg-1 de P e 8,2 g kg-1 de K) e Ceiba pentandra (12,3 g kg-1 de 

Ca e 3 g kg-1 de Mg). O conteúdo foliar dos micronutrientes variou entre 71 e 121 mg kg-1 para 

Fe, 12 e 92 mg kg-1 para Mn e 15 e 55 mg kg-1 para Zn (Tabela 6).  

Os valores de EUNutriente variaram, em média, de 102 a 194 mmol mol-1 s-1 para N, de 

4.314 a 12.300 mmol mol-1 s-1 para P, de 892 a 3.734 mmol mol-1 s-1 para K, de 627 a 3.275 

mmol mol-1 s-1 para Ca e 1.266 a 6.765 mmol mol-1 s-1 para Mg. Tachigali vulgaris teve os 

maiores valores de eficiência fotossintética no uso dos macronutrientes (exceto para N), sendo 

2,8 vezes mais eficiente no uso do fósforo que Endlicheria anomala, que obteve o menor valor 

dentre as espécies. Ochroma pyramidale foi a espécie com maior eficiência no uso do N (194 

mmol mol-1 s-1). 

4.4 Relações entre taxas de crescimento e características funcionais  

As relações entre 16 características funcionais e as taxas de crescimento foram 

analisadas por meio da Análise de Componentes Principais. Foram selecionadas características 

para representar as duas últimas etapas da equação de produção ecológica: etapa de aquisição 

(AF, MFE, Chl a+b, Nutriente - N, P, K, Ca e Mg) e eficiência no uso do recurso (Fv/Fm, Amax, 

gs, Vcmax, EUA, EUC e EUNutriente - N e P). 
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Tabela 6. Teores foliares e eficiência fotossintética no uso de nutrientes em oito espécies florestais nativas plantadas em área perturbada. 

Característica B. macrocalyx C. odorata C. pentandra E. anomala H. courbaril O. pyramidale T. vulgaris T. rhoifolia F (p) 

N (g/kg) 17,55±4,36 ab 21,77±3,50 b 21,26±0,53 b 13,65±1,95 a 18,53±1,76 ab 19,31±2,93 ab 19,25±4,44 ab 17,44±1,47 ab 3,61 (0,0059) 

P (g/kg) 0,87±0,22 ab 1,10±0,24 b 0,91±0,05 ab 0,77±0,08 ab 0,91±0,09 ab 0,83±0,25 ab 0,66±0,17 a 0,80±0,10 ab 2,73 (0,0250) 

K* (g/kg) 6,21±3,56 ab 8,18±2,16 b 6,32±1,55 ab 5,81±2,77 ab 4,15±0,82 a 4,99±0,83 ab 2,65±0,79 a 4,87±0,69 ab 5,68 (0,0036) 

Ca (g/kg) 7,99±1,84 ab 9,21±4,11 ab 12,31±3,01 b 7,06±2,36 ab 6,90±3,01 ab 7,30±0,83 ab 4,24±2,99 a 4,36±1,78 a 4,92 (0,0008) 

Mg (mg/kg) 2,56±0,65 cd 1,17±0,38 ab 2,96±0,26 d 1,88±0,86 bc 1,00±0,24 ab 2,54±0,29 cd 0,98±0,34 ab 0,87±0,21 a 16,69 (<0,0001) 

Fe (mg/kg) 70,75±7,36 a 
121,41±40,22 

c 
79,40±9,45 ab 

88,00±16,54 

abc 

88,20±14,18 

abc 
89,60±4,93 bc 

80,60±4,04 

abc 

98,40±15,53 

bc 
4,49 (0,0015) 

Mn* (mg/kg) 
23,40±15,48 

ab 
17,78±7,07 ab 11,60±2,07 a 

48,20±13,42 

bcd 

70,00±10,72 

cd 
20,80±8,58 ab 

31,80±21,90 

abc 
91,80±47,41 d 35,18 (<0,0001) 

Zn (mg/kg) 
23,80±17,33 

ab 

37,26±13,68 

abc 
15,20±3,03 a 

50,20±24,08 

bc 
54,60±16,95 c 

31,20±10,99 

abc 

20,60±11,54 

ab 
16,60±2,30 a 5,53 (0,0003) 

EUN 

(mmol mol-1 s-1) 
102±19 a 143±8 abcd 161 ±30 cde 108±14 ab 124±22 abc 194±10 e 181±25 de 155±34 bcde 10,83 (<0,0001) 

EUP 

(mmol mol-1 s-1) 
4662±1125 ab 

6350±757 

abcd 

8341 ±1614 

cde 
4314±1142 a 5518±740 abc 

10260±1924 

de 
12300 ±4345 e 

7534±1957 

bcde 
10,88 (<0,0001) 

EUK 

(mmol mol-1 s-1) 
1018±546 a 1134±425 ab 1584±465 ab 892±516 a 1586±456 ab 2098±140 b 3734±763 c 1582±452 ab 16,38 (<0,0001) 

EUCa 

(mmol mol-1 s-1) 
658±193 a 1090±354 ab 825±201 ab 627±126 a 1151±621 ab 1462±190 abc 3275±1812 c 2018±845 bc 6,92 (<0,0001) 

EUMg 

(mmol mol-1 s-1) 
1266±432 a 4822±1018 bc 2022±405 ab 1548±677 ab 4213±1378 cd 2558 ±335 bc 6765±2578 d 5546±1487 d 17,51 (<0,0001) 

EUFe 

(µmol mol-1 s-1) 
99±21 a 110±41 ab 174±38 c 68±14 a 105±25 a 167±27 bc 169±29 bc 110±23 ab 9,66 (<0,0001) 

EUMn* 

(µmol mol-1 s-1) 
494±394 ab 753±272 bc 1167±166 c 123±17 a 130±32 a 803±321 bc 575±284 ab 140±67 a 27,28 (<0,0001) 

EUZn 

(µmol mol-1 s-1) 
479±306 abc 414±102 ab 1091±297 d 154±47 a 216±95 a 597±140 abc 955±415 cd 769±193 bcd 10,07 (<0,0001) 

Os valores representam a média ± desvio padrão (n=5). Em cada linha, os valores seguidos por letras diferentes são estatisticamente diferentes de 

acordo com o teste Tukey (P<0,05). Valores em negrito e sublinhado indicam maiores e menores médias, respectivamente. Ver Tabela 3 para 

abreviações dos nomes das características. * indica que Welch-ANOVA foi aplicada para variâncias heterogênea. 
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As demais variáveis foram excluídas por algumas razões: 1) não terem sido medidas em 

todas as espécies, como o potencial hídrico foliar; 2) não possuírem relação direta e/ou fraca 

com crescimento, como por exemplo a eficiência fotossintética no uso dos micronutrientes ou 

3) por integrarem ou terem alta correlação com características já inseridas na PCA, como Jmax, 

Jmax/ Vcmax, E, Ic, Is, Rd e EIUA. Dessa forma, devido a quantidade de repetições (indivíduos) 

limitar o número de variáveis a serem inseridas na PCA, foram utilizadas somente variáveis 

com significado biológico relacionado ao crescimento. Por fim, um gráfico Biplot da PCA foi 

usado para mostrar as relações entre as 16 características funcionais foliares e as taxas de 

crescimento das espécies (Figura 4A), além de agrupar os indivíduos das oito espécies 

estudadas de acordo com os eixos de ordenação (Figura 4B). 

  

Figura 4. Análise de componentes principais de 16 características funcionais das oito espécies 

estudadas. (A) Projeção das variáveis no plano fatorial (1x2). As taxas de crescimento relativo 

em altura (TCR-a) e diâmetro (TCR-d) foram correlacionadas com os eixos da PCA (variáveis 

suplementares indicadas pelos quadrados). (B) Projeção das espécies no mesmo plano. Ver 

tabela 3 para abreviações dos nomes das características funcionais. B. macrocalyx (Bm), C. 

odorata (Co), C. pentandra (Cp), E. anomala (Ea), H. courbaril (Hc), O. pyramidale (Op), T. 

vulgaris (Tv), T. rhoifolia (Tr).  

Os dois primeiros eixos da PCA (PC1 e PC2) explicaram juntos 52% da variação dos 

dados para os indivíduos das diferentes espécies. O primeiro eixo explicou 35% da variação e 

foi fortemente correlacionado (r > 0,60) às características Fv/Fm, Amax, Vcmax, N e as de 

eficiência no uso de recursos, especialmente carbono - EUC e nutrientes – EUN e EUP. O 

segundo eixo explicou 17% da variação e foi fortemente correlacionado às concentrações 

foliares dos macronutrientes – P, K, Ca e Mg (Tabela 7). A contribuição de cada variável nos 

principais eixos gerados a partir da Análise de Componentes Principais e os valores de 

correlação entre as taxas de crescimento e os respectivos eixos são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Autovalores, variância e correlação entre as características funcionais e os 

componentes da PCA.  

 
PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 

Autovalor 5,667 2,754 1,632 1,282 1,121 

Variância total (%)  35,419 17,210 10,198 8,013 7,007 

Variância acumulada (%) 35,419 52,629 62,827 70,841 77,848 

 
PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 

AF 0,399 -0,108 -0,703 0,371 0,125 

MFE -0,499 0,315 0,180 0,224 0,436 

Chl a+b 0,440 0,034 0,592 0,073 -0,426 

N 0,601 -0,532 0,194 -0,348 0,333 

P -0,066 -0,790 0,321 -0,179 0,152 

K -0,196 -0,600 0,109 0,091 -0,469 

Ca 0,003 -0,710 -0,154 -0,214 -0,206 

Mg 0,007 -0,615 -0,586 0,142 -0,085 

Fv/Fm 0,707 -0,167 -0,152 -0,076 0,229 

Amax 0,907 0,029 0,118 -0,051 0,161 

gs 0,517 0,337 -0,177 -0,655 -0,004 

Vcmax 0,835 -0,232 0,136 0,095 0,254 

EUC 0,701 0,274 0,092 0,170 -0,167 

EUA 0,615 -0,297 0,318 0,615 0,139 

EUN 0,831 0,200 -0,148 0,072 -0,347 

EUP 0,902 0,307 -0,130 -0,056 -0,138 

*TCR-a 0,373 0,401 0,172 -0,089 -0,155 

*TCR-d 0,626 0,246 0,014 0,004 -0,124 

As correlações significativas são indicadas em negrito (P<0,05). São apresentados somente os 

componentes com autovalor maior que 1. Ver tabela 3 para abreviações dos nomes das 

características funcionais. *variáveis suplementares. 

Os indivíduos das oito espécies estudadas foram agrupados de acordo com as suas 

características funcionais (Figura 4B). O lado positivo do eixo 1 da PCA (PC1) representa os 

indivíduos das espécies com maiores valores de Fv/Fm, Amax, Vcmax, EUC e EUNutriente (Ceiba 

pentandra, Ochroma pyramidale, Trattinnickia rhoifolia e Tachigali vulgaris). Estas espécies 

apresentaram os maiores valores para as características mais correlacionadas ao PC1 e 

apresentaram os maiores valores de crescimento tanto em diâmetro quanto em altura (Figura 

5). O lado negativo do eixo representa os indivíduos das espécies com características mais 

conservativas (Cedrela odorata, Endlicheria anomala, Bombacopsis macrocalyx e Hymenaea 

courbaril). Estas espécies possuem menores valores para as características mais relevantes no 



33 
 

eixo 1, ou seja, menor desempenho fotoquímico (Fv/Fm), menor capacidade fotossintética (Amax, 

Vcmax) e menor eficiência no uso dos recursos (carbono e nutrientes) e apresentaram menores 

taxas de crescimento (Figura 5; Tabela 7). O eixo PC1 foi correlacionado com ambas as taxas 

de crescimento, enquanto que o PC2 foi somente correlacionado com o crescimento em altura 

(Figura 5; Tabela 7).  

  

Figura 5. Relações entre as taxas de crescimento em altura e diâmetro e as características 

multivariadas (PC1) de oito espécies plantadas em área perturbada. Cada valor representa um 

indivíduo das diferentes espécies (n=5). B. macrocalyx (*), C. odorata (○), C. pentandra (▲), 

E. anomala (□), H. courbaril (∆), O. pyramidale (♦), T. vulgaris (■), T. rhoifolia (●). 

De todas as características funcionais analisadas, 17 apresentaram relação com as taxas 

de crescimento, seja em altura e/ou diâmetro (Apêndice A). Entretanto, somente 5 apresentaram 

relação significativa (coeficientes de correlação) e significado biológico com as taxas de 

crescimento em altura e diâmetro, isto é, atenderam aos critérios estabelecidos para escolha dos 

preditores (Tabela 8). Desta forma, tiveram relação com crescimento em altura e diâmetro: 

fotossíntese máxima (Amax), condutância estomática (gs), eficiência instantânea no uso do 

carbono (EUC) e eficiência fotossintética no uso dos nutrientes (N e P). Foram ainda, 

considerados maus preditores do crescimento, características relacionadas aos processos que 

afetam o crescimento mas que não apresentaram correlação significativa para ambas as taxas 

de crescimento relativo (Tabela 8). 
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Tabela 8. Classificação dos bons e maus preditores das taxas de crescimento relativo em altura 

(TCR-a) e diâmetro (TCR-d) de oito espécies florestais nativas plantadas em área perturbada.  

Poder preditivo Característica TCR-a (r) TCR-d (r) 

Bons preditores EUP 0,462 0,612 

 EUN 0,418 0,629 

 EUC 0,458 0,587 

 Amax 0,345 0,513 

 gs 0,354 0,362 

 Chl a/b -0,478 -0,170 

 Vcmax 0,205 0,434 

 Jmax 0,260 0,430 

 Fv/Fm 0,139 0,423 

 MFE -0,179 -0,412 
 Ca -0,374 -0,254 

 Mg -0,344 -0,261 

Maus preditores Ψfolha  0,149 -0,146 

 EIUA -0,082 0,008 

 AF -0,125 0,257 

 K -0,138 -0,174 

 EUA 0,101 0,268 

 AQY -0,124 -0,263 

 P -0,281 -0,155 

 Rd -0,250 -0,217 

 Chl a+b 0,212 0,268 

 E 0,286 0,299 

As correlações significativas são indicadas em negrito (P<0,05). Ver tabela 3 para abreviações 

dos nomes das características funcionais. 

Regressões lineares simples foram ajustadas para analisar a relação individual de cada 

uma dessas características com as taxas de crescimento relativo (Figura 6). A variação média 

explicada pelas cinco características individuais (Amax, gs, EUC, EUN e EUP) foi cerca de 

16,6% para TCR-a e 29,8% para TCR-d. Estas características apresentam relação positiva com 

ambas as taxas de crescimento (Figura 6). Os melhores preditores (maior poder preditivo) foram 

Amax, EUC e EUP.  Essas características explicaram em média cerca de 18% do crescimento 

relativo em altura e 32% do crescimento relativo em diâmetro.  As características gs e EUN não 

foram consideradas devido menor coeficiente de inclinação da regressão (slope) e menor poder 

preditivo (r²), se comparado a Amax e EUP, respectivamente. Ao comparar o poder de explicação 

das características individuais com o eixo multivariado, para o crescimento em diâmetro, o 

conjunto de características preditoras teve melhor ajuste (r2 = 39%) que as características 

individuais (Figura 5; Figura 6). Para o crescimento em altura, o eixo multivariado PC1 não foi 

capaz de predizer melhor (maior r2) o crescimento das espécies que estas características. 
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Figura 6. Correlações entre as taxas de crescimento relativo em altura e diâmetro e as características funcionais de oito espécies plantadas em 

área perturbada. Cada valor representa um indivíduo das diferentes espécies (n=5). B. macrocalyx (*), C. odorata (○), C. pentandra (▲), E. 

anomala (□), H. courbaril (∆), O. pyramidale (♦), T. vulgaris (■), T. rhoifolia (●). 
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5. DISCUSSÃO 

As espécies florestais utilizadas em programas de reflorestamento de áreas perturbadas 

devem ter alta sobrevivência e rápido crescimento durante a fase de estabelecimento inicial. 

Entretanto, mesmo considerando tais pressupostos, normalmente observam-se diferentes 

padrões de crescimento entre as espécies. No presente estudo, características funcionais 

relacionadas à aquisição e uso dos recursos primários (luz, água e nutrientes) foram analisadas 

com o objetivo de investigar como tais características explicam as diferenças nas taxas de 

crescimento durante o estabelecimento inicial (15 meses) de oito espécies florestais plantadas 

em área perturbada. As espécies apresentaram diferentes estratégias de crescimento e 

desempenho das características funcionais. De todas as características analisadas, a variação 

nas taxas de crescimento relativo entre as espécies foi melhor explicada fotossíntese à luz 

saturante (Amax), eficiência no uso do carbono (EUC) e eficiência fotossintética no uso dos 

macronutrientes, especialmente fósforo (EUP). Além das características citadas anteriormente, 

que melhor explicaram a variação de crescimento das oito espécies, considerando a grande 

quantidade de características funcionais analisadas, será discutido aqui apenas aquelas 

características que normalmente têm explicado a variação de crescimento das espécies em 

outros trabalhos, mas não predisseram o crescimento no presente estudo.  

 As oito espécies apresentaram diferentes padrões de crescimento. Tachigali vulgaris, 

Trattinnickia rhoifolia e Ochroma pyramidale obtiveram as maiores taxas de crescimento 

relativo. Outros estudos também têm demonstrado desempenho superior dessas espécies em 

diferentes sistemas de plantio sobre áreas degradadas (Martinez-Garza et al., 2013; Salomão et 

al., 2014; Farias et al., 2016). Por outro lado, Bombacopsis macrocalyx obteve o menor 

crescimento dentre todas as espécies, comportamento semelhante ao observado por Santos 

Junior et al. (2006). As demais espécies tiveram taxas de crescimento intermediárias. 

 O crescimento de uma árvore é influenciado pelo estágio ontogenético, fatores bióticos 

e abióticos e pelas características funcionais (Poorter e Bongers, 2006; Gibert et al., 2016). 

Adicionalmente, considerando a equação de produção ecológica, as taxas de crescimento 

integram três processos principais: i) disponibilidade dos recursos primários (luz, água e 

nutrientes), ii) proporção dos recursos capturada e iii) eficiência na utilização dos recursos 

(Monteith, 1977; Binkley et al., 2004; Richards et al., 2010). No que diz respeito ao primeiro 

fator da equação (disponibilidade dos recursos), o fato dos indivíduos das diferentes espécies 

estarem distribuídos em área pouco extensa de aproximadamente 0,27 hectares (Figura 1A), 



37 
 

sob condição de pleno sol (Figura 2B) e alta precipitação (Figura 2A), pode-se assumir que as 

disponibilidades de luz, água e nutrientes não devem ter contribuído significativamente para as 

diferenças nas taxas de crescimento das espécies. Da mesma forma, características 

morfofisiológicas que refletem a aquisição desses recursos, como área foliar (AF), massa foliar 

específica (MFE), potencial hídrico foliar, concentração de clorofila total e concentração foliar 

de nutrientes foram pouco determinantes da variação nas taxas de crescimento das espécies. 

 O comportamento das características morfológicas e fisiológicas pode influenciar as 

respostas de crescimento das espécies. Dentre as características morfológicas foliares, àquelas 

relacionadas à interceptação de luz e alocação, como AF e MFE (ou área foliar específica - 

AFE), normalmente são mais associadas à variação nas taxas de crescimento das espécies 

(Marron et al., 2007; Toledo-Aceves et al., 2017). De modo geral, espécies de rápido 

crescimento possuem maior AFE (menor MFE) (Lambers e Poorter, 1992; Poorter e Garnier, 

2007). No presente estudo, as espécies com as maiores taxas de crescimento (T. vulgaris, T. 

rhoifolia e O. pyramidale) apresentaram menor MFE, porém não houve um padrão muito claro, 

sendo o mesmo observado por Nogueira et al. (2004) e Dusenge et al. (2015) para espécies de 

diferentes grupos sucessionais. Li et al. (2017) ao avaliar 37 espécies arbóreas subtropicais não 

encontraram relação positiva entre as taxas de crescimento e as características AF e AFE. O 

nível de explicação das taxas de crescimento pelas características de alocação (e. g. AFE ou 

MFE) diminui com o aumento dos níveis de irradiância (Poorter, 1999; Shipley, 2002). Neste 

sentido, apesar das diferenças observadas para AF e MFE entre as espécies, a condição 

uniforme de alta irradiância (plantio a pleno sol) (Figura 2B) no sítio estudado pode ter 

contribuído para a fraca relação entre a variação de crescimento e das características 

morfológicas citadas anteriormente. 

O potencial hídrico foliar não diferiu entre as espécies (Tabela 5). Enquanto espécies de 

rápido crescimento tendem possuir melhor status hídrico (Poorter e Garnier, 2007, Hoeber et 

al., 2014; Li et al., 2017), o padrão de crescimento das espécies pode ainda não influenciar o 

potencial hídrico foliar (Nogueira et al., 2004). A ausência de relação entre as taxas de 

crescimento e o potencial hídrico foliar das espécies no presente estudo pode ser explicada pelo 

fato do sítio de plantio não apresentar forte sazonalidade de precipitação (somente dois meses 

(agosto e setembro) típicos de baixa precipitação < 100 mm considerando a série histórica 1998-

2014). Além disso, em função da deciduidade foliar de algumas espécies durante a estação seca, 

todas as características funcionais foram analisadas no final da estação chuvosa do ano de 2015 

(precipitação ~ 270 mm) (Figura 2A). Este fato deve ter contribuído para a maior 
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disponibilidade de água no solo e o adequado status hídrico das espécies independente do 

padrão de crescimento, semelhante ao observado por Nogueira et al. (2004) em 20 espécies 

tropicais de diferentes grupos sucessionais. Apesar das diferenças observadas para as variáveis 

de eficiência no uso da água (EUA e EIUA), tais características não foram fortes preditores da 

variação de crescimento das espécies. Características relacionadas à eficiência no uso da água 

(como determinadas pelas medidas de trocas gasosas ou composição isotópica de carbono) 

normalmente são mais importantes para o crescimento das espécies em sítios com forte 

limitação hídrica (Silva et al., 2008; Chaturvedi et al., 2011; Lopes-Sampson et al., 2017). 

Os teores foliares de clorofilas e nutrientes também são características funcionais 

normalmente associadas aos padrões de crescimento das espécies (Poorter e Garnier, 2007; 

Chaturvedi et al., 2011). Maiores taxas de crescimento apresentam relação positiva com os 

teores foliares de clorofilas e nutrientes, principalmente N, P e K (Poorter e Bongers, 2006). 

Entretanto, a relação entre as características também pode ser negativa ou não existir (Marron 

et al., 2007; Ruger et al., 2012; Li et al., 2017). A ausência de diferenças nos teores totais de 

clorofilas (chl a + b) entre as espécies pode estar associada à uniformidade nas condições de 

luz (pleno sol) do plantio. Diferenças nas concentrações foliares de clorofilas normalmente 

constituem estratégias de otimização no uso da luz em nível foliar por espécies crescendo em 

ambientes de irradiâncias contrastantes (Niinemets, 2010). Neste sentido, a condição de pleno 

sol com abundância de luz pressupõe que não seria vantagem para as espécies investir em custos 

de otimização para a captação deste recurso não limitante ao crescimento. Apesar das diferenças 

observadas para os teores foliares de nutrientes entre as espécies, estas não foram determinantes 

para explicar a variação nas taxas de crescimento. Em sítios com baixa disponibilidade de 

nutrientes no solo, como a maioria dos solos amazônicos, a maior eficiência no uso dos 

nutrientes para o crescimento e acúmulo de biomassa parece conferir maior vantagem para o 

estabelecimento das espécies (Santos Júnior et al., 2006; Silva et al., 2006). 

Os dois primeiros fatores da equação de produção ecológica parecem não ter contribuído 

significativamente para a variação de crescimento das espécies. Em contrapartida, as taxas de 

crescimento foram melhor explicadas por características fisiológicas associadas à eficiência no 

uso dos recursos. Embora seja evidente alguma variação intraespecífica, a análise de 

componentes principais (Figura 4B) permitiu agrupar as espécies em três diferentes 

comportamentos: 1) Tachigali vulgaris, Trattinnickia rhoifolia, Ochroma pyramidale e Ceiba 

pentandra são espécies com maior eficiência no uso dos recursos; 2) Bombacopsis macrocalyx, 
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Cedrela odorata e Endlicheria anomala são menos eficientes e, 3) Hymenaea courbaril possui 

desempenho intermediário.  

As características fisiológicas Amax, EUC, e EUP explicaram cada uma em média cerca 

de 25% da variação de crescimento das espécies (Figura 6). Espécies com maiores taxas de 

crescimento (Tachigali vulgaris, Trattinnickia rhoifolia, Ochroma pyramidale) também 

tiveram maiores valores dessas características, à exceção de Ceiba pentandra e Cedrela 

odorata, que apesar de também apresentarem maiores valores para as características citadas 

anteriormente, podem ter tido o crescimento afetado por outros fatores não medidos neste 

estudo. Ambas as espécies têm nitidamente menores biomassa e área foliar total (considerando 

a planta inteira). Além disso, C. pentandra possui deciduidade foliar durante a estação seca do 

ano, o que comprometeu a assimilação de carbono e seu crescimento durante esse período, caso 

contrário, com base em suas características (melhor desempenho fotoquímico e alta capacidade 

fotossintética) poderia ter sido uma das espécies com maiores taxas de crescimento. C. odorata 

é normalmente atacada pela broca Hypsipyla grandella que provoca destruição do broto 

terminal retardando o crescimento dos indivíduos, principalmente durante a fase de 

estabelecimento inicial, fato ocorrido nos primeiros meses após o plantio.  

A razão Fv/Fm, apesar de não ser considerado como um dos melhores preditores do 

crescimento, devido possuir correlação com a fotossíntese (r = 0,50) também merece destaque. 

A razão Fv/Fm é um parâmetro obtido a partir da análise de fluorescência da clorofila a que 

permite inferir sobre a eficiência máxima com que a energia luminosa absorvida pelo 

fotossistema II é usada na redução da quinona A, sendo um indicador dinâmico do desempenho 

fotoquímico (conversão da energia luminosa em energia química na forma de ATP e NADPH) 

(Baker, 2008). Alta eficiência no uso da luz sem ocorrência de estresse por alta irradiância 

constitui estratégia importante para o estabelecimento inicial de espécies crescendo em áreas 

alteradas (Santos Júnior et al., 2006). Segundo Li et al. (2017), quando a luz não é um recurso 

limitante, a eficiência no uso da luz em nível de folha é mais importante para a variação 

interespecífica nas taxas de crescimento de árvores jovens do que a eficiência de interceptação 

em nível de copa. Dessa forma, melhor desempenho fotoquímico (maiores valores de Fv/Fm) 

contribuem para melhor desempenho na etapa de assimilação de carbono, refletindo em maiores 

valores de Amax. 

O melhor desempenho fotoquímico associado à maior assimilação de carbono (Amax) 

constituem características funcionais determinantes para a produção de biomassa de espécies 
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arbóreas (Guha e Reddy, 2013). Neste sentido, a taxa de fotossíntese tem constituído 

característica funcional chave para explicar a variação de crescimento das espécies em 

diferentes condições de plantio (Chaturvedi et al., 2011; Campoe et al., 2014; Salgado-Luarte 

e Gianoli, 2017). Além da assimilação de carbono, espécies de rápido crescimento normalmente 

possuem altas taxas de respiração. Assim, a eficiência instantânea no uso do carbono (EUC) 

pode ser um melhor preditor das taxas de crescimento em altura e diâmetro das espécies do que 

a taxa de fotossíntese isolada, uma vez que parte do carbono assimilado durante a fotossíntese 

é consumida na respiração (Poorter et al., 2014). Neste caso, a economia de carbono seria um 

fator importante para as taxas de crescimento das espécies. 

As maiores taxas de assimilação de carbono (Amax) em espécies de rápido crescimento 

contribuem ainda para o incremento da eficiência fotossintética no uso de nutrientes (Santos 

Júnior et al., 2006; Silva et al., 2006). Como a eficiência no uso deste recurso é uma razão entre 

as taxas de fotossíntese e as concentrações foliares dos nutrientes (Field e Mooney, 1986), o 

aumento de Amax pode aumentar a eficiência para uma mesma quantidade de recurso capturada 

ou absorvida. No presente estudo, a eficiência fotossintética no uso dos macronutrientes foi um 

dos melhores preditores das taxas de crescimento das espécies, com destaque para a eficiência 

no uso do fósforo (Tabela 7; Figura 4A). A baixa disponibilidade de fósforo no solo constitui 

fator limitante ao crescimento de plantas em aproximadamente 90% da Amazônia brasileira 

(Mendonça-Santos et al., 2006). No estado do Amazonas especificamente, os teores de fósforo 

no solo são considerados baixos (< 5,4 mg dm-3) em mais de 80% dos sítios (Moreira e Fageria, 

2009). O fósforo é um elemento essencial que integra a composição de membranas, DNA e 

ácidos nucleicos e é fundamental para a produção de energia e capacidade fotossintética vegetal 

(Lambers et al., 2006). Embora pouco se conheça sobre as exigências nutricionais de espécies 

florestais nativas, os teores foliares de fósforo das oito espécies estudadas estão abaixo da média 

geral (2 g kg-1) considerada suficiente para o adequado crescimento de plantas (Kirkby, 2012). 

Diante disso, o incremento da eficiência no uso do fósforo tem constituído estratégia diferencial 

das espécies arbóreas crescendo em florestas nativas com baixa disponibilidade de nutrientes 

no solo (Espig et al., 2008; Hidaka e Kitayama, 2009; Mendes et al., 2013). A regulação 

preferencial entre o maior uso de fósforo para fins estruturais ou para a assimilação de carbono 

influencia a eficiência no uso do nutriente. Desta forma, como houve pouca variação nos teores 

foliares de fósforo entre as oito espécies, a maior variação de Amax foi determinante para as 

diferenças de eficiência no uso do nutriente. 
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Os resultados obtidos têm importantes implicações para o estabelecimento de plantios 

em áreas perturbadas na região Amazônica. Primeiro, o agrupamento das espécies com base 

nas características funcionais e melhor crescimento pode auxiliar na definição de espécies mais 

adequadas para a composição de modelos de plantios em sítios com baixa disponibilidade de 

nutrientes no solo. O plantio inicial dessas espécies garantiria maior otimização no uso dos 

recursos limitantes (e. g. nutrientes) e melhor eficiência na cobertura vegetal das áreas, além de 

reduzir custos de manejo dos plantios relacionados à fertilização e controle da matocompetição. 

Somado às vantagens anteriores, as espécies de melhor desempenho neste estudo possuem 

ainda importantes potenciais econômicos (O. pyramidale – produção de madeira em tora; T. 

vulgaris – produção de energia e T. rhoifolia – produção de celulose), o que pode ser 

determinante para a reintrodução de áreas alteradas aos processos produtivos e redução da 

pressão de exploração sobre os remanescentes de florestas nativas.  Com o estabelecimento das 

espécies de rápido crescimento, uma nova intervenção silvicultural seria necessária no sentido 

de promover o enriquecimento com espécies menos eficientes no uso dos recursos do sítio e 

menos tolerantes aos fatores de estresse dominantes na fase inicial de estabelecimento dos 

plantios (e. g. alta irradiância, baixa disponibilidade de nutrientes no solo e competição com 

plantas invasoras), a exemplo das espécies B. macrocalyx, C. odorata e E. anomala . Segundo, 

a identificação de características funcionais mais determinantes para o crescimento das espécies 

pode contribuir para o melhor monitoramento dos plantios e possibilidade de realização de 

intervenções silviculturais prévias à redução nas taxas de crescimento e aumento da mortalidade 

dos indivíduos. 

6. CONCLUSÃO 

Espécies florestais plantadas em áreas perturbadas possuem significativas diferenças nas 

taxas de crescimento, as quais são melhor explicadas por características funcionais relacionadas 

a assimilação de carbono (Amax) e eficiência no uso de recursos (carbono e nutrientes). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Araújo, A. C.; Nobre, A. D.; Kruijt, B.; Elbers, J.A.; Dallarosa, R.; Stefani, P.; von Randow, 

C.; Manzi, A.O.; Culf, A.D.; Gash, J.H.C.; Valentini, R.; Kabat, P. 2002. Comparative 

measurements of carbon dioxide fluxes from two nearby towers in a central Amazonian 

rainforest: The Manaus LBA site. Journal of Geophysical Research, 107(D20): 8066-

8091. 



42 
 

Baker, N.R. 2008. Chlorophyll fluorescence: a probe of photosynthesis in vivo. Annual Review 

of Plant Biology. 59: 89–113. 

Binkley, D.; Stape, J.L.; Ryan, M. 2004. Thinking about resource use efficiency in forests. 

Forest Ecology and Management 193: 5–16. 

Bremner, J. M. 1996. Nitrogen-total. Methods of soil analysis. Part 3-chemical methods, 1085-

1121. 

Bugbee, B.G. 1996. Growth, analyses and yield components. In: Salisbury, F. B. (Ed.). Units, 

Symbols and Terminology for plant physiology, Oxford University Press, p. 115-119. 

Callegari-Jacques, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artemed, 

2003. 255p. 

Campoe, O. C.; Ianelli, C.; Stape, J.L.; Cook, R.L.; Mendes, J.C.T.; Vivian, R. 2014. Atlantic 

forest tree species responses to silvicultural practices in a degraded pasture restoration 

plantation: From leaf physiology to survival and initial growth. Forest Ecology and 

Management. 313: 233-242. 

Chaturvedi, R.K.; Raghubanshi, A.S.; Singh, J.S. 2011. Leaf attributes and tree growth in a 

tropical dry forest. Journal of Vegetation Science, 22: 917– 931. 

Chave, J.; Coomes, D.; Jansen, S.; Lewis, S.L.; Swenson, N.G.; Zanne, A.E. 2009. Towards a 

worldwide wood economics spectrum. Ecology Letters. 12: 351–366. 

Chazdon, R. L. 2008. Beyond Deforestation: Restoring Forests and Ecosystem Services on 

Degraded Lands. Science, 320: 1458-1460. 

Coll, L.; Potvin, C.; Messier, C.; Delagrange, S. 2008. Root architecture and allocation patterns 

of eight native tropical species with different successional status used in open-grown 

mixed plantations in Panama. Trees, 22(4): 585–596. 

Cruz, J. 2001. Caracterização morfológica, fenológica e produtividade de Oenocarpus bacaba 

Martius (Palmae) em floresta de terra firme e pastagens na Amazônia Central. Tese de 

Doutorado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Universidade Federal do 

Amazonas, Manaus, Amazonas. 145pp. 

Dalmolin, A. C.; Dalmagro, H. J.; Lobo, F. D. A.; Antunes Jr, M. Z.; Ortiz, C. E. R.; 

VOURLITIS, G. L. 2013. Photosynthetic light and carbon dioxide response of the 



43 
 

invasive tree, Vochysia divergens Pohl, to experimental flooding and shading. 

Photosynthetica, 51: 379-386. 

Davanso, V.M.; Souza, L.A.; Medri, M.E.; Pimenta, J.A.; Bianchini, E. 2002. Photosynthesis, 

growth and development of Tabebuia avellanedae Lor. Ex. Griseb (Bignoniaceae) in 

flooded soil. Brazilian Archives of Biology and Technology, 45:375-384. 

Dusenge, M. E.; Wallin, G.; Gårdesten, J.; Niyonzima, F.; Adolfsson, L.; Nsabimana, D.; 

Uddling, J. 2015. Photosynthetic capacity of tropical montane tree species in relation to 

leaf nutrients, successional strategy and growth temperature. Oecologia, 177(4): 1183–

1194. 

Enquist, B.J.; Kerkhoff, A.J.; Stark, S.C.; Swenson, N.G.; Mccarthy, M.C.; Price, C.A. 2007. 

A general integrative model for scaling plant growth, carbon flux, and functional trait 

spectra. Nature, 449: 218–222. 

Espig, S. A.; Freire, F. J.; Marangon, L. C.; Ferreira, R. L. C.; Freire, M. B. G. S.; Espig, D. B. 

2008. Composição e eficiência da utilização biológica de nutrientes em fragmento de 

Mata Atlantica em Pernambuco. Ciência Florestal, 18 (3): 307-314. 

Evans, J.R.; Poorter, H. 2001. Photosynthetic acclimation of plants to growth irradiance: the 

relative importance of SLA and nitrogen partitioning in maximising carbon gain. Plant 

Cell & Environment, 24:755–768. 

Fan, Z. X.; Zhang, S. B..; Hao, G. Y; Slik, J. W. F.; CAO, K. F. 2012. Hydraulic conductivity 

traits predict growth rates and adult stature of 40 Asian tropical tree species better than 

wood density. Journal of Ecology, 100:732–741. 

FAO. Food and Agriculture Organization of United Nations. 2015. The Global Forest 

Resources Assessment.  

Farias, J.; Marimon, B.S.; Silva, L.R.; Petter, F.A.; Andrade, F.R.; Morandi, P.S.; Marimon-

Junior, B. H. 2016. Survival and growth of native Tachigali vulgaris and exotic 

Eucalyptus urophylla _ Eucalyptus grandis trees in degraded soils with biochar 

amendment in southern Amazonia. Forest Ecology and Management, 368: 173–182. 

Farquhar, G. D.; von Caemmerer, S. V.; Berry, J. A. 1980. A biochemical model of 

photosynthetic CO2 assimilation in leaves of C3 species. Planta, 149: 78-90. 



44 
 

Favaretto, V.F.; Martinez, C.A.; Soriani, H. H.; Furriel, R.P.M. 2011. Differential responses of 

antioxidant enzymes in pioneer and late-successional tropical tree species grown under 

sun and shade conditions. Environmental and Experimental Botany, 70: 20– 28. 

Ferreira, M. J.; Gonçalves, J. F.; Ferraz, J. B. 2009. Photosynthetic parameters of young Brazil 

nut (Bertholletia excelsa H. B.) plants subjected to fertilization in a degraded area in 

Central Amazonia. Photosynthetica, 47 (4): 616-620.  

Field, C., Mooney, H.A. 1986. The photosynthesis-nitrogen relationship in wild plants. P. 25-

55 in On the Economy of Plant Form and Function, Givnish, T.J. (ed.). University Press, 

Cambridge. 

Gibert, A.; Gray, E. F.; Westoby, M.; Wright, I. J.; Falster, D. S. 2016. On the link between 

functional traits and growth rate: meta-analysis shows effects change with plant size, as 

predicted. Journal of Ecology, 104: 1488-1503. 

Gonçalves, J.F.C.; Marenco, R.A.; Vieira, G. 2001. Concentration of photosynthetic pigments 

and Chlorophyll fluorescence of mahogany and tonka Bean under two light 

environments. Revista Brasileira Fisiologia Vegetal, 13(2):149-157. 

Goodale, U. M.; Ashton, M. S.; Berlyn, G. P.; Gregoire, T. G.; Singhakumara, B.M.P.; 

Tennakoon, K. U. 2012. Disturbance and tropical pioneer species: Patterns of 

association across life history stages. Forest Ecology and Management, 277:54-66. 

Guelfi, D. R.; Faquim, V.; Souza, M.A.S.; Oliveira, G.S.; Santoucy, S.G.; Bastos, C.E.A. 2013. 

Características estruturais e produtivas do capim-marandu sob efeitos de corretivos da 

acidez, gesso e compactação do solo. Revista Interciência, 38(9): 681-687. 

Guha, A.; Reddy, A. R. 2013. Leaf functional traits and stem wood characteristics influencing 

biomass productivity of mulberry (Morus spp. L) genotypes grown in short-rotation 

coppice system. BioEnergy Research, 6:547–563. 

Guillaumet, J.; Kahn, F. 1982. Estrutura e dinamismo da floresta. Acta Amazônica, 12(4): 61-

77. 

Harley, P. C.; Thomas, R. B.; Reynolds, J.F.; Strain, B. R. 1992. Modelling photosynthesis of 

cotton grown in elevated CO2. Plant, Cell & Environment, 15: 271-282.  



45 
 

Hendry, G. A. F.; Price, A. H. 1993. Stress indicators: chlorophylls and carotenoids. In: Hendry, 

G. A. F.; Grime, J. P. (Eds). Methods in Comparative Plant Ecology, Chapman & Hall, 

London, p. 148-152. 

Hérault, B.; Bachelot, B.; Poorter, L. 2011. Functional traits shape ontogenetic growth 

trajectories of rain forest tree species. Journal of Ecology, 99:1431–1440.  

Hidaka, A.; Kitayama, K. 2009. Divergent patterns of photosynthetic phosphorus-use efficiency 

versus nitrogen-use efficiency of tree leaves along nutrient-availability gradients. 

Journal of Ecology, 97: 984-991. 

Hoeber, S.; Leuschner, C.; Kohler, L.; Arias-Aguilar, D.; Schuldt, B. 2014. The importance of 

hydraulic conductivity and wood density to growth performance in eight tree species 

from a tropical semi-dry climate. Forest Ecology and Management, 330: 126–136. 

IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 2011. 

Instrução Normativa nº. 4, de 13 de abril de 2011. 

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2016. Monitoramento da floresta amazônica 

por satélite, Projeto PRODES. Disponível em: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes. 

Acesso em: 10/01/2017. 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Terra Class. 2014. Projeto Terraclass 2012 – 

Mapeamento da vegetação secundária para a Amazônia Legal. Disponível em: 

http://www. inpe.br/cra/projetos_pesquisas/terraclass2012. Acesso em: 10/09/2015. 

Iqbal, R. M.; Rao, Aur.-R.; Rasul, E.; Wahid, A. 1997. Mathematical models and response 

functions in photosynthesis: an exponential model. In: Pessarakli, M. (Ed.). Handbook 

of photosynthesis. Marcel Dekker Inc.. New York. p. 803–810. 

Jiang, Q.; Roche, D.; Monaco, T. A.; Hole, D. 2006. Stomatal conductance is a key parameter 

to assess limitations to photosynthesis and growth potential in Barley genotypes. Plant 

Biology, 8: 515–521. 

Kageyama, P.Y. 1990. Genetic structure of tropical tree species of Brazil. In: Reproductive 

Ecology of Tropical Forest Plants . Ed. By K.S. Bawa and M. Hadley. Unesco, Paris, 

421p. 

Kirkby, E. 2012. Introduction, definition and classification of nutrients. In: MARSCHNER, P. 

(Ed.). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. Oxford: Elsevier, p. 3-5. 

http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes


46 
 

Lamb, D.; Erskine, P. D.; Parrotta, J. A. 2005. Restoration of degraded tropical forest 

landscapes. Science, 310(5754):1628-1632.  

Lambers, H.; Shane, M.W.; Cramer, M.D.; Pearse, S.J.; Veneklaas, E.J. 2006. Root structure 

and functioning for efficient acquisition of phosphorus: matching morphological and 

physiological traits. Annals of Botany, 98: 693-713.  

Lambers, H.; Poorter, H. 1992. Inherent variation in growth rate between higher plants: a search 

for physiological causes and ecological consequences. Advances in Ecological 

Research, 23:187–261. 

Larcher, W. 2000. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: Editora Rima, 531 p. 

Li, Y.; Kröber, W.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; von Oheimb, G. 2017. Crown and leaf traits 

as predictors of subtropical tree sapling growth rates. Journal of Plant Ecology, 1:136-

145. 

Lichtenthaler, H.K.; Wellburn, A.R. 1983. Determination of total carotenoids and chlorophyll 

a and b of leaf extracts in different solvents. Biochemical Societ Transactions, 591-603. 

Liu, X.; Swenson, N. G.; Lin, D.; Mi, X.; Umaña, M. N.; Schmid, B.; MA, K. 2016. Linking 

individual-level functional traits to tree growth in a subtropical forest. Ecology, 

97(9):2396–2405. 

López-Sampson, A.; Cernusak, L. A.; Page, T. 2017. Relationship between leaf functional traits 

and productivity in Aquilaria crassna (Thymelaeaceae) plantations: a tool to aid in the 

early selection of high-yielding trees. Tree Physiology, 00: 1–9. 

Marques filho, A.O.; M.N.G. Ribeiro, H.M.; Santos, J. M. 1981. Estudos climatológicos da 

Reserva Florestal Ducke – Manaus – AM. IV. Precipitação. Acta Amazonica, 11: 759-

768. 

Marron, N.; Dillen, S.Y.; Ceulemans, R. 2007. Evaluation of leaf traits for indirect selection of 

high yielding poplar hybrids. Environmental and Experimental Botany, 61:103–116. 

Martínez-Garza, C.; Bongers, F.; Poorter, L. 2013. Are functional traits good predictors of 

species performance in restoration plantings in tropical abandoned pastures? Forest 

Ecology and Management, 303:35-45. 



47 
 

McLean, E. O. Aluminum. In: BLACK, C. A. (Ed.), Methods of soil analysis: Part 2, Chemical 

methods. Madison: ASA, 1965. p. 978-998. 

Mendes, K. R.; Marenco, R. A.; Magalhaes, N. S. 2013. Crescimento e eficiência fotossintética 

de uso do nitrogênio e fósforo em espécies florestais da Amazônia na fase juvenil. 

Revista Árvore, Vicosa, 37(4):707-716. 

Mendonca-Santos, M. L.; dos Santos, H. G.; Coelho, M. R.; BernardI, A. C. C.; Machado, P. 

L. O. A.; Manzatto, C. V.; Fidalgo, E. C. C. 2006. Soil and land use in the Brazilian 

Amazon. In: Moreira, F. M. S.; Siqueira, J.; Brussaard, L. (Eds.), Soil Biodiversity in 

Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, Wallingford: CAB International, p. 13-42. 

Miyazawa, M.; Pavan, M.A.; Muraoka, T., Carmo, C.A.F.S.; Mello, W.J. 1999. Análise 

química de tecidos vegetais. In: Silva, F.C. (Eds.). Manual de Análise Química de Solos, 

Plantas e Fertilizantes. EMBRAPA, Brasília, Brasil, p. 172-223. 

Monteith, JL. 1977. Climate and the efficiency of crop production in Britain. Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London Series B., 281:277–94. 

Moreira, A.; Fageria, N. K. 2009. Soil chemical attributes of Amazonas State, Brazil. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40(17-18):2912-2925. 

Murphy, J. A. M. E. S.; Riley, J. P. 1962. A modified single solution method for the 

determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta, 27:31-36. 

Niinemets, U. 2010. A review of light interception in plant stands from leaf to canopy in 

different plant functional types and in species with varying shade tolerance. Ecological 

Research, 25:693–714. 

Nogueira, A.; Martinez, C.A.; Ferreira, L. L.; Prado, C.H.B.A. 2004. Photosynthesis and water 

use efficiency in twenty tropical tree species of differing succession status in a Brazilian 

reforestation. Photosynthetica, 42 (3): 351-356. 

Nogueira, W. L. P. Métodos para regeneração de áreas alteradas na fazenda experimental da 

universidade federal do Amazonas – Amazônia Central. 2015. 54 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais). Universidade Federal do Amazonas. 

2015. 



48 
 

Ostertag, R., Warman, L., Cordell, S., Vitousek, P. M., & Lewis, O. (2015). Using plant 

functional traits to restore Hawaiian rainforest. Journal of Applied Ecology, 52, 805–

809. 

Paine, C.E.T.; Amissah, L.; Auge, H.; Baraloto, C.; Baruffol, M.; Bourland, N. Bruelheide, H.; 

Daïnou, K.; de Gouvenain, R.C.; Doucet, J.L.; Doust, S.; Fine, P.V.A.; Fortunel, C.; 

Haase, J.; Holl, K.D.; Jactel, H.; Li, X. Kitajima, K.; Koricheva, J.; Martínez-Garza, C.; 

Messier, C.; Paquette, A.; Philipson, C.; Piotto, D.; Poorter, L.; Posada, J.M.; Potvin, 

C.; Rainio, K.; Russo, S.E.; Ruiz-Jaen, M.; Scherer-Lorenzen, M.; Webb, C.O.; Wright, 

S.J.; Zahawi, R.A.; Hector, A. 2015. Globally, functional traits are weak predictors of 

juvenile tree growth, and we do not know why. Journal of Ecology, 103: 978–989. 

Poorter, H.; Lambers, H.; Evan, J. R. 2014. Trait correlation networks: a whole-plant 

perspective on the recently criticized leaf economic spectrum. New Phytologist, 201: 

378–382. 

Poorter, L.; McDonald, I.; Alarcon, A.; Fichtler, E.; Licona, J.; Peña-Claros, M.; Sterck, F.; 

Villegas, Z.; Sass-Klaassen, U. 2010. The importance of wood traits and hydraulic 

conductance for the performance and life history strategies of 42 rainforest tree species. 

New Phytologist, 185: 481–492. 

Poorter, H.; Garnier, E. 2007. Ecological significance of inherent variation in relative growth 

rate and its components. In: Valladares F., Pugnaire F.I. (Eds), Functional Plant 

Ecology, 2nd edn. CRC Press, New York, USA, pp 67–100. 

Poorter, L.; Bongers, F. 2006. Leaf traits are good predictors of plant performance across 53 

rain forest species. Ecology, 87(7):1733–1743. 

Poorter, L. 1999. Growth responses of 15 rain-forest tree species to a light gradient: the relative 

importance of morphological and physiological traits. Functional Ecology, 13: 396-410. 

RADAMBRASIL, 1978. Levantamento de recursos naturais. Vol. 18. Folha AS.20, Manaus. 

Geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra. Departamento 

Nacional de Produção Mineral. Ministério das Minas e Energia. Rio de Janeiro. 

Reich, P.B. 2014. The world-wide ‘fast–slow’ plant economics spectrum: a traits manifesto. 

Journal of Ecology, 102: 275–301. 



49 
 

Reich, P.B.; Ellsworth, D.S.; Walters, M.B.; Vose, J.M.; Gresham, C.; Volin, J.C.; Bowman, 

W.D. 1999. Generality of leaf trait relationships: a test across six biomes. Ecology, 

80(6): 1955– 1969. 

Reich, P. B.; Walters, M. B.; Tjoelker, M. G.; Vanderklein, D.; Buschena, C. 1998. 

Photosynthesis and respiration rates depend on leaf and root morphology and nitrogen 

concentration in nine boreal tree species differing in relative growth rate. Functional 

Ecology, 12: 395–405. 

Richards, A.E.; Forrester, D.I.; Bauhus, J.; Scherer-Lorenzen, M. 2010. The influence of mixed 

tree plantations on the nutrient of individual species: a review. Tree Physiology, 

30:1193–208. 

Rüger, N.; Wirth, C.; Wright, S.J.; Condit, R. 2012. Functional traits explain light and size 

response of growth rates in tropical tree species. Ecology, 93:2626-2636.  

Salgado-Luarte, C.; Gianoli, E. 2017. Shade tolerance and herbivory are associated with RGR 

of tree species via different functional traits. Plant Biology, 3: 413–419. 

Salomão, R. P.; Brienza Junior, S.; Rosa, N. A. 2014. Dinâmica de reflorestamento em áreas 

de restauração após mineração em unidade de conservação na Amazônia. Revista 

Árvore, 38(1):1-24.  

Santos Junior, U. M.; Gonçalves, J. F. C.; Fearnside, P. M. 2013. Measuring the impact of 

flooding on Amazonian trees: photosynthetic response models for ten species flooded 

by hydroelectric dams. Trees, 27:193-210. 

Santos Junior, U.M.; Gonçalves, J.F.C.; Feldpausch, T.R. 2006. Growth, leaf nutrient 

concentration and photosynthetic nutrient use efficiency in tropical tree species planted 

in degraded areas in central Amazonia. Forest Ecology and Management, 226:299-309. 

Scholander, P.F.; Hammel, H.T.; Bradstreet, E.D.; Hemmingsen, E.A. 1965. Sap pressure in 

vascular plants. Science, 148: 39-46. 

Sharkey, T. D.; Bernacchi, C. J.; Farquhar, G. D.; Singsaas, E. L. 2007. Fitting photosynthetic 

carbon dioxide response curves for C3 leaves. Plant, Cell & Environment, 30: 1035-

1040. 



50 
 

Shipley, B. 2002. Trade–offs between net assimilation rate and specific leaf area in determining 

relative growth rate: relationship with daily irradiance. Functional Ecology, 16:682–

689. 

Silva, C. E. M.; Gonçalves, J.F.C.; Feldpausch, T.R. 2008. Water-use efficiency of tree species 

following calcium and phosphorus application on an abandoned pasture, central 

Amazonia, Brazil. Environmental and Experimental Botany, 64(2):189- 195. 

Silva, C. E. M.; Gonçalves, J. F. C.; Feldpausch, T. R.; Luizão, F. J.; Morais, R. R.; Ribeiro, G. 

O. 2006. Eficiência no uso dos nutrientes por espécies pioneiras crescidas em pastagens 

degradadas na Amazônia central. Acta Amazonica, 36(4):503–512. 

Strasser, R. J.; Tsimilli-Michael, M.; Giang, S.; Goltsev, V. 2010. Simultaneous in vivo 

recording of prompt and delayed fluorescence and 820-nm reflection changes during 

drying and after rehydration of the resurrection plant Haberlea rhodopensis. Biochimica 

et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 1797: 1313-1326. 

Thomas, G.W. 1996. Soil pH and soil acidity. P. 475–490 in Methods of soil analysis. Part 3: 

Chemical methods. Soil Science Society of America and American Society of 

Agronomy, Madison, WI. 

Toledo-Aceves, T.; Lopez-Barrera, F.; Vasquez-Reyes, V. 2017. Preliminary analysis of 

functional traits in cloud forest tree seedlings. Trees.  

Turner, N.C. 1981. Techniques and experimental approaches for the measurement of plant 

water status. Plant and Soil. 58:339-366. 

Violle, C.; Navas, M.-L.; Vile, D.; KAZAKOU, E.; Fortunel, C.; Hummel, I.; Garnier, E. 2007. 

Let the concept of trait be functional!. Oikos, 116: 882–892. 

Visser, M.D.; Bruijning, M.; Wright, S.J.; Muller-Landau, H.C.; Jongejans, E.; Comita, L.S.; 

de Kroon, H. 2016. Functional traits as predictors of vital rates across the life cycle of 

tropical trees. Functional Ecology, 30:168–180. 

Walkley, A.; Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil 

organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil 

Science, 37:29–38. 



51 
 

Waters, B. B.; Sabogal, C.; Snook, L. K.; Almeida, E. 2005. Constraints and opportunities for 

better silvicultural practice in tropical forestry: an interdisciplinary approach. Forest 

Ecology and Management, 209: 3–18. 

Wright, S.J.; Kitajima, K.; Kraft, N.J.B.; Reich, P.B.; Wright, I.J.; Bunker, D.E.; Condit, R.; 

Dalling, J.W.; Davies, S.J.; DÍAZ, S.; Engelbrecht, B.M.J.; Harms, K.E.; Hubbell, S.P.; 

Marks, C.O.; Ruiz-Jaen, M.C.; Salvador, C.M.; Zanne, A.E.; 2010. Functional traits and 

the growth–mortality trade-off in tropical trees. Ecology, 91:3664–3674. 

Wright, I. J.; Reich, P. B.; Westoby, M.; Ackerly, D.D.; Baruch, Z.; Bongers, F.; Cavender-

Bares, J.; Chapin, T.; Cornelissen, J.H.C.; Diemer, M.; Flexas, J.; Garnier, E.; Groom, 

P.K.; Gulias, J.; Hikosaka, K.; Lamont, B. B.; Lee, T.; Lee, W.; Lusk, C.; Midgley, J. 

J.; Navas, M-L.; Niinemets, U.; Oleksyn, J.; Osada, N.; Poorter, H.; Poot, P.; Prior, P.; 

Pyankov, V. I.; Roumet, C.; Thomas, S. C.; Tjoelker, M. G.; Veneklaas, E. J.; Villar, R. 

2004. The worldwide leaf economics spectrum. Nature, 428:621–827. 

Wright, I.J.; Westoby, M. 2000. Cross-species relationships between seedling relative growth 

rate, nitrogen productivity and root vs leaf function in 28 australian woody species. 

Functional Ecology, 14: 97–100. 

 

 

 



52 
 

APÊNDICE 

Apêndice A. Correlação de Pearson (r) entre características funcionais foliares e taxas de crescimento de oito espécies nativas plantadas em área perturbada.  

 
Valores em negrito tem correlações significativas (P<0,05). Correlações com potencial hídrico não incluem Ochroma pyramidale (n=34). 
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Apêndice B. Autovalores e variância de todos os componentes gerados na PCA. 

PC Autovalor 
Variância 

total (%) 

Autovalor 

acumulado 

Variância 

acumulada (%) 

1 5,667 35,419 5,667 35,419 

2 2,754 17,210 8,421 52,629 

3 1,632 10,198 10,052 62,827 

4 1,282 8,013 11,335 70,841 

5 1,121 7,007 12,456 77,848 

6 0,941 5,881 13,397 83,729 

7 0,747 4,672 14,144 88,401 

8 0,536 3,349 14,680 91,750 

9 0,424 2,650 15,104 94,401 

10 0,327 2,041 15,431 96,442 

11 0,236 1,473 15,666 97,915 

12 0,169 1,054 15,835 98,969 

13 0,126 0,789 15,961 99,758 

14 0,023 0,146 15,985 99,904 

15 0,012 0,073 15,996 99,977 

16 0,004 0,023 16,000 100,000 

 


