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RESUMO
A espécie Bertholletia excelsa tem importância econômica e social na Região Norte. Somada a
várias características de desempenho desta espécie, estudos demonstram o potencial da mesma
para composição de plantios florestais. Recentemente, alguns trabalhos científicos destacam
sua capacidade de emitir rebrotas, característica que possibilitaria, dependendo do vigor e
medidas silviculturais, o restabelecimento pelo sistema de talhadia. Este sistema pode ser
interessante por evitar custos e adicionais problemas, como predação por roedores que se
alimentam do endosperma presente nas mudas desta espécie. Nesta condição, pesquisas sobre
a influência de fatores físicos do meio no desempenho de crescimento e características
ecofisiológicas de rebrotas de Bertholletia excelsa são importantes para obtenção de melhores
resultados em sua condução. Em geral, trabalhos destacam a relevância de fatores genéticos ou
fisiológicos, operacionais e ambientais, determinantes para o sucesso da talhadia. Assim, este
estudo teve como objetivo investigar o crescimento acima do solo e as características funcionais
foliares de rebrotas de Bertholletia excelsa crescendo no sub-bosque de um plantio sobre o
efeito dos seguintes fatores: I) diâmetros das cepas; II) gradientes de luminosidade - Irradiância
fotossinteticamente ativa (PAR) e III) progressão da estação seca em um ano de El Niño em
interação com o tratamento de desbrota. Para tanto, visando analisar o efeito dos fatores I e II,
mediu-se biometricamente todas as cepas e rebrotas em um plantio florestal desbastado, em um
total de 251 cepas, estas quando ausentes (rebrotas) foram classificadas como mortas,
posteriormente, realizou-se o sorteio de quatro cepas por classe de diâmetro, com amplitude
entre classes de cinco centímetros e amplitude total de zero a trinta centímetros, com
independência entre o diâmetro das cepas e o irradiância fotossinteticamente ativa e do diâmetro
das cepas com a altura das cepas. Foram mensurados os níveis de irradiância
fotossinteticamente ativa sobre as copas das rebrotas, massa foliar específica (MFE), teores de
nutrientes foliares, potencial hídrico foliar, trocas gasosas foliares e fluorescência da clorofila
a. Para o fator III, foram sorteadas cepas amostras com mesmo número de rebrotas (3 brotos),
similares quanto altura média e diâmetro médio das rebrotas e sobre cepas de diâmetro entre 6
e 10 centímetros. Essas amostras foram submetidas a desbrota, compondo os tratamentos T1 (1
broto), T2 (2 brotos) e T3 (3 brotos). Nestas mensurou-se a altura e diâmetro das rebrotas nos
meses de julho, outubro e dezembro, as características funcionais foliares (massa foliar
específica, teores de nutrientes foliares, potencial hídrico foliar, trocas gasosas, fluorescência e
pigmentos cloroplastídicos) foram obtidas nos mesmos meses da biometria em um ano
caracterizado como de El Niño. O diâmetro das cepas esteve relacionado negativamente com a
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sobrevivência e positivamente e não linear com o número de rebrotas, crescimento, taxa de
fixação de carbono, condutância estomática, área foliar e MFE. O teor de N e Fe ambos na base
de massa tiveram relação linear com o diâmetro das cepas. Enquanto a irradiância
fotossinteticamente ativa sobre a copa das rebrotas teve relação crescente e não linear com o
crescimento acima do solo e teor de fósforo (base da área) e linear com área foliar e massa foliar
específica, teor de N (base da área), fixação de carbono e condutância estomática. No
experimento III, em outubro ocorreu aumento dos teores de P, N e K em relação a julho como
possível resposta da ontogenia foliar e da relação chl a/chl b como possível resposta a maior
irradiância. A progressão da estação seca resultou em menor crescimento acima do solo no
período de outubro a dezembro em relação aos períodos anterior (julho a outubro), menor
condutância estomática, concentração interna de carbono, fixação de carbono e aumento na
eficiência intrínseca no uso da água no mês de dezembro, redução dos teores de N e P e
manutenção dos teores de K, como possível resultado da menor disponibilidade de água no
solo. O tratamento de desbrota não resultou em ganhos significativos em altura e diâmetro do
broto dominante e características funcionais foliares e não interagiu com a progressão da
estação seca. Diante do exposto, conclui-se que o diâmetro das cepas, níveis de irradiância e
mudanças moduladas pela progressão do período seco nos últimos meses de medição interferem
nas repostas de crescimento, condicionadas por características funcionais foliares e devem ser
consideradas para condução de rebrotas Bertholletia excelsa crescendo no sub-bosque de um
plantio após o desbaste.

Palavras-chave: Condutância estomática, Stress hídrico, Ontogenia, Ferro, Fotossíntese
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ABSTRACT
The species Bertholletia excelsa has economic and social importance in the North Brazil region.
Added to various performance characteristics of this species, studies demonstrate the potential
for the same composition of forest plantations. Recently, some scientific studies highlighting
their ability to emit sprouts, a characteristic that would, depending on the force and silvicultural
measures, the restoring coppicing system. This system can be a good idea to avoid additional
costs and problems, such as predation by rodents that feed on the endosperm in the seedlings
of this species. In this condition, research on the influence of physical factors of the
environment on the performance of growth and functional characteristics in Bertholletia excelsa
coppice of regrowth are important for obtaining better results in your driving. In General, works
highlight the relevance of genetic factors or environmental, operational and physiological
determinants for the success of the coppice. Thus, this study aimed to investigate the growth
above-ground and functional characteristics of regrowth of Bertholletia excelsa growing in the
understory of a plantation on the effect of the following factors: I) diameters of stumps; II) light
gradients - photosynthetically active radiance (PAR) and III) progression of the dry season in a
year of El Niño in interaction with the treatment of reduction of stems. To this end, in order to
analyze the effect of the factors I and II, was measured biometrically all coppice regrowth in a
forest planting thinning, in a total of 251, these stumps when absent (shoots) have been
classified as dead, subsequently, took place the draw of four coppice regrowth by diameter
class, with amplitude between classes of five centimeters and full range from zero to thirty
centimeters with independence between the diameter of the stumps in relation
of photosynthetically active radiation and the height of the stumps. Levels of
photosynthetically active radiance were measured on the tops of the shoots, leaf area, leaf mass
per area ratio (LMA), leaf nutrient content, leaf water potential, leaf gas exchange and
chlorophyll a fluorescence. For factor II, stumps were selected samples with the same number
of sprouts (3 stems), similar as average height and average diameter of the regrowth and stumps
of diameter between 6 and 10 centimeters. These samples were subjected to reduction of stems,
making the treatments T1 (1 stem), T2 (2 stems) and T3 (3 stems). These measured the height
and diameter of the sprouts in July, October and December, the leaf functional characteristics
(specific leaf weight, leaf nutrient content, leaf water potential, gas exchange, fluorescence and
chloroplastid pigments) were obtained in the same months biometrics in a year characterized
as El Niño. The diameter of the stump was negatively related to survival and positively and not
linear with the number of sprouts, growth, carbon sequestration, stomatal conductance, leaf area
and leaf mass area ratio. The N content and Fe both the mass base had a linear relationship with
the diameter of the stumps. While the photosynthetically active irradiance on the tops of the
shoots was growing and non-linear relationship with the above-ground growth and phosphorus
content (base area) and linear with ratio of leaf mass area (LMA), N content (base area), carbon
fixation and stomatal conductance. In the experiment III, in October there was an increase
contents P, N and K compared to July as a possible response of leaf ontogeny and chl a/chl b
ration as a possible response to higher irradiance. The progression of the dry season resulted in
lower growth above ground in the period from October to December compared to previous period
(July to October), lower stomatal conductance, internal carbon concentration, carbon and
increased fixation on the intrinsic efficiency in water use in December, reducing the levels of N
and P and maintenance of K, as a possible result of the reduced availability of water in the soil.
The thinning treatment did not result in significant gains in height and diameter of the dominant
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shoot and leaf functional characteristics and not interacted with the progression of dry season.
Given the above, it is concluded that the diameter of the strains, irradiance levels and changes
modulated by the progression of the dry period in the last months of measurement interfere with
restored growth, conditioned by foliar functional characteristics and should be considered for
conduction Bertholletia excelsa coppice growing in the understory of a plantation after thinning.

Keywords: Stomatal conductance, Water stress, Ontogeny, Iron, Photosynthesis
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INTRODUÇÃO GERAL

A espécie Castanheira-da-amazônia (Bertholletia excelsa Bonpl.) encontra-se
distribuída em aproximadamente 325 milhões de hectares de florestas nativas, compreendendo
regiões da Venezuela, Guianas, Suriname, Colômbia, Peru, Bolívia e Brasil (Mori, 1992;
Zuidema, 2003; Stoian, 2004; Shepard Jr. e Ramirez, 2011). No entanto, apesar de ocupar
extensa área geográfica, relatos científicos dão conta que a mais de trinta anos a extração ilegal
de madeira em áreas naturais (proibida no Brasil pelo decreto nº 5.975/2006), a expansão da
fronteira agropecuária e a mineração têm ameaçado os povoamentos naturais dessa espécie, em
particular, na região sudeste do Pará (Kitamura e Müller, 1984; Mori e Prance, 1990; Homma,
2005; Homma et al., 2014).
A castanheira também tem sido recomendada e utilizada na composição de diferentes
sistemas de plantios, como na recuperação de áreas degradadas, enriquecimento de capoeiras,
sistemas agroflorestais ou ainda plantios homogêneos para a produção de frutos e madeira
(Ferreira e Tonini, 2009; Paiva et al., 2011; Scoles et al., 2011). A multiplicidade de uso da
Bertholletia excelsa se deve ao fato da espécie possuir fustes retos e sem defeitos além de baixa
porcentagem de bifurcação, produzindo madeira de boa qualidade, adicionalmente apresenta
rápido crescimento e alta taxa de sobrevivência (Costa et al., 2009; Ferreira e Tonini, 2009;
Paiva et al., 2011; Scoles et al., 2011; Ferreira et al., 2012).
Em decorrência de práticas tradicionais de queima e corte ou desbaste de plantios, temse constatado que as mudas de Bertholletia excelsa ao serem danificadas, ou árvores ao serem
desbastadas possuem capacidade de emitir rebrotas (Scoles et al., 2011; Homma et al., 2014).
Esta característica, dependendo do vigor das rebrotas, possibilitaria a condução de povoamentos
implantados desta espécie, após a primeira exploração, mediante a implementação do sistema
silvicultural denominado talhadia, sistema de manejo que consiste em restabelecer plantios
florestais pela condução das rebrotas (Ferrari et al., 2005). As principais vantagens deste
sistema quando comparado ao sistema de alto fuste (estabelecimento de povoamentos a partir
de sementes e mudas) são: maiores taxas de crescimento inicial das rebrotas, menores custos
de implantação, além da possibilidade de se evitar problemas com a predação por roedores que
se alimentam do endosperma presente nas mudas desta espécie (Oliveira, 2000; Ferrari et al.,
2005; Drake et al., 2009).
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O sistema de talhadia tem sido implementado para obtenção de diversos produtos como
carvão vegetal, lenha, papel e celulose, condicionados pelas características do sítio, espécie e
técnicas de condução do plantio (Ferrari et al., 2005). Devido o rápido crescimento inicial o
que possibilita o estabelecimento de rotações de curta duração (2 a 5 anos), este sistema tem
atraído o interesse de entidade interessadas especialmente na geração de energia renovável e
cumprimento de metas de sequestro de carbono (Ferrari et al., 2005; Volk et al., 2006; Xue et
al., 2013; Spinelli et al., 2014).
Alguns fatores têm sido indicados como determinantes para o sucesso da condução
destes povoamentos por talhadia, a saber: Fatores genéticos e fisiológicos (capacidade de
apresentar gemas com potencial de emissão de rebrotas, tolerância aos fatores de estresse
hídrico e nutricional, desempenho fotossintético) operacionais (combate a formigas, controle
da vegetação invasora, espaçamento, fertilização e descompactação do solo, intensidade de
desbrota, altura e diâmetro das cepas) e ambientais (precipitação pluviométrica, irradiância e
umidade do ar) (Stape, 1997; Cavichiollo et al., 2004; Dedecek e Gava, 2005; Ferrari et al.,
2005).
O estabelecimento de povoamentos pelo sistema de talhadia tem como prática a desbrota
(redução do número de rebrotas), mantendo-se entre 1 e 3 brotos por cepa, o que favorece o
crescimento do broto dominante e qualidade do produto como resultado da diminuição da
competição por recursos (Couto et al., 1973; Balloni e Silva, 1978; FAO, 1981; Stape et al.,
1993; Xue et al., 2013). Além da prática silvicultural de desbrota, melhores resultados para o
número e altura dos brotos têm sido relacionados à altura e idade das árvores e estas com o
fluxo de seiva e manutenção de gemas dormentes e viáveis, ao diâmetro das cepas diante de sua
relação com a biomassa de raiz, com a disponibilidade de nutrientes, água e à concentração de
carboidratos. Adicionalmente, práticas silviculturais como o revolvimento, incorporação de
nutrientes ao solo e fertilização, fatores climáticas como a precipitação pluviométrica
determinando a disponibilidade de água ao longo do ano importante para a manutenção de
raízes vivas, temperaturas e ambientes lumínicos e sua modulação hormonal podem influenciar
a emissão e crescimento das rebrotas (FAO, 1981; Graça e Toth, 1990; Stape, 1997; Reis e
Reis, 1997; Cavichiollo et al., 2004; Wildy et al., 2004; Ferrari et al., 2005; Dedecek e Gava,
2005; Kabeya e Sakai, 2005; Xue et al., 2013; Fang et al., 2013).
Diante do cenário exposto, é evidente que para a definição do melhor regime de manejo
de rebrotas em cepas de Bertholletia excelsa, deve-se considerar um conjunto de práticas
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silviculturais, a exemplo da intensidade de desbrota mais adequada. Portanto, nesse estudo
foram estabelecidos os seguintes objetos de investigação como principais: i) Qual a relação do
diâmetro das cepas e a sobrevivência, número, altura e diâmetro das rebrotas; ii) Qual a
influência dos níveis de irradiância fotossinteticamente ativa sobre o crescimento e as
características fisiológicas foliares das rebrotas; iii) Qual o efeito da progressão da estação seca
em um ano de El Niño em interação com o tratamento de desbrota.
Assim, diante da necessidade de se oferecer respostas rápidas e seguras com vista no
aperfeiçoamento da silvicultura tropical, com ênfase em plantios de Bertholletia excelsa, as
seguintes hipóteses foram investigadas: i) O crescimento acima do solo, a sobrevivência, o
número de brotos por cepa e as características ecofisiológicas foliares exibirão respostas
diferenciadas em função do diâmetro das cepas, com melhores resultados de crescimento,
sobrevivência e características funcionais foliares em maiores diâmetros de cepas; ii) O
crescimento acima do solo, o número de brotos por cepa e as características funcionais foliares
exibirão respostas diferenciadas em função dos níveis de irradiância fotossinteticamente ativa
sobre a copa das rebrotas, melhores nos maiores níveis de PAR; iii) A progressão da estação
seca afetará negativamente o crescimento e as características funcionais foliares, o tratamento
de desbrota resultará em uma menor utilização de recursos e terá interação com a progressão
da estação seca, sugerindo que o melhor desempenho do plantio estará restrito a uma das
condições aplicadas.

OBJETIVOS
Objetivo Geral

Investigar o efeito do diâmetro das cepas, da irradiância fotossinteticamente ativa, da
progressão da estação seca em interação com o tratamento de desbrota em um ano de El Niño
no crescimento e nas características ecofuncionais foliares das rebrotas de B. excelsa em plantio
florestal adensado submetido ao desbaste para o restabelecimento pelo sistema de talhadia.
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Objetivos Específicos

1. Investigar o potencial de rebrotas em cepas de B. excelsa após aplicação do desbaste
florestal, sua relação com diâmetro das cepas e com os níveis de irradiância
fotossinteticamente ativa (PAR).
2. Verificar o efeito de diferentes níveis de PAR nas características fotossintéticas e no
status nutricional foliar de rebrotas em cepas de B. excelsa em plantio florestal
submetido ao desbaste.
3. Analisar o efeito da intensidade de desbrota no crescimento, nas características
fotossintéticas e no status nutricional foliar de rebrotas em cepas de B. excelsa em
plantio florestal submetido ao desbaste.
4. Analisar o efeito da progressão da estação seca no crescimento, nas características
fotossintéticas e no status nutricional foliar de rebrotas em cepas de B. excelsa em
plantio florestal submetido ao desbaste.

Assim, diante destes objetivos este estudo foi dividido em três capítulos, são eles:



Capítulo 1. Características ecofuncionais de rebrotas de Bertholletia excelsa Bonpl.
(Lecythidaceae: Lecythidoideae) sobre efeito de diferentes diâmetros de cepas



Capítulo 2. Alometria e características funcionais foliares de rebrotas de Bertholletia
excelsa Bonpl. (Lecythidaceae: Lecythidoideae) sob efeito de diferentes níveis de
irradiância fotossinteticamente ativa



Capítulo 3. Efeito da progressão da estação seca sobre o crescimento e características
funcionais foliares de rebrotas de Bertholletia excelsa Bonpl. (Lecythidaceae:
Lecythidoideae) submetidas ao tratamento de desbrota em um ano de El Niño
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Características ecofuncionais foliares de rebrotas de Bertholletia excelsa Bonpl.
(Lecythidaceae: Lecythidoideae) sobre efeito de diferentes diâmetros de cepas

Resumo. O diâmetro das cepas pode influenciar a sobrevivência e o crescimento de rebrotas,
assumindo importância no planejamento e execução de atividades de desbaste ou exploração,
quando se tem como objetivo o restabelecimento do plantio pelo sistema de talhadia. Estes
resultados decorrem da relação com o espaço, concentração de reservas orgânicas,
disponibilidade de nutrientes e água, características que modulam mudanças a nível estrutural
e funcional foliar e favorecem a assimilação e posterior alocação de carbono em prol do
crescimento. Em contrapartida, maior diâmetro de cepas pode decorrer, pelo aumento da
espessura da casca em restrições mecânicas a conexão entre os vasos condutores de seiva e as
gemas localizadas na região do câmbio e do nó, desfavorecendo a emissão das rebrotas. O
presente estudo teve como objetivo analisar as relações entre o diâmetro de cepas, a
sobrevivência, o crescimento e as características funcionais foliares de rebrotas de Bertholletia
excelsa após tratamento de desbaste em plantio florestal. Para tanto, foram verificados: a
presença (viva) ou ausência de rebrotas (morta); o diâmetro das cepas; a altura e diâmetro das
rebrotas individuais; o potencial hídrico foliar ao meio dia; as trocas gasosas foliares; a
fluorescência da clorofila a; a massa foliar específica e os teores de nutrientes foliares em
rebrotas crescendo em diferentes diâmetros das cepas. A mortalidade esteve positivamente
relacionada com o diâmetro das cepas, enquanto o número de rebrotas, o diâmetro e altura das
rebrotas, a área foliar, a fotossíntese, a condutância estomática e a transpiração foliar tiveram
relação positiva e não linear e os teores de nitrogênio e ferro tiveram relação linear. O índice de
desempenho total e a massa foliar específica teve distribuição gaussiana. O maior crescimento
acima do solo de rebrotas em cepas maiores pode ser explicado pelo maior espaço físico e
fixação de carbono, provavelmente decorrente de relações entre o diâmetro das cepas com o
sistema radicular, o que por sua vez pode justificar o maior teor de nutrientes, menor limitação
estomática, assim como maior investimento em área foliar, estratégia fundamental para maior
interceptação e captação da irradiância PAR em ambiente de sub-bosque de plantio comercial.
A maior mortalidade de rebrotas em cepas de maiores diâmetros pode estar relacionada à
limitações mecânicas, conferidas pela espessura da casca, afetando a conexão entre os vasos
condutores de seiva e as gemas dormentes no câmbio e no nó das cepas. Portanto, o diâmetro
das cepas de Bertholletia excelsa afeta negativamente a sobrevivência e positivamente o
crescimento das rebrotas, determinado em parte pelas maiores taxas de fixação de carbono,
condutância estomática, teores foliares de N e Fe e área foliar.

Palavras-chave Sobrevivência, Crescimento, Nitrogênio, Ferro, Fotossíntese, Área foliar,
Condutância estomática
- 22 -

Abstract. The diameter of the stumps can influence the survival and growth of sprouts,
assuming importance in the planning and execution of thinning activities or exploitation, when
it aims at the restoration of planting the coppice system. These results stem from the relationship
with space, concentration of organic reserves, availability of nutrients and water, features that
modulate changes to structures and leaf functional and favor the assimilation and subsequent
allocation of carbon for growth. In contrast, larger diameter stumps may arise, by increasing
the thickness of the shell in mechanical constraints the connection between the conductors
vessels sap and buds located in the region of the node and vascular cambium, working against
the emission of coppice regrowth. This study aimed to analyze the relationship between the
diameter of stumps survival, growth and leaf functional characteristics of regrowth of
Bertholletia excelsa after thinning treatment in forest planting. Therefore we assessed the
presence (live) or absence of regrowth (dead); the diameter of the stumps; the height and
diameter of the individual sprouts; the leaf water potential at noon; the leaf gas exchange; the
fluorescence of chlorophyll a; leaf mass ratio and the levels of foliar nutrients in sprouts
growing in different diameters of the stumps. Mortality was positively related to the diameter
of the stumps, the number of sprouts, the diameter and height of sprouts, leaf area,
photosynthesis, stomatal conductance and leaf transpiration had a positive and non-linear
relationship, while nitrogen and iron contents had positive and linear relationship whith
diameter of the stumps. The total performance index and specific leaf mass had Gaussian
distribution. The greatest growth above ground in larger stumps can be explained by the greater
physical space and carbon sequestration, probably due to relationship between the diameter of
the stumps with the root system, which in turn can justify the higher content of nutrients, lower
stomatal limitation, as well as increased investment in leaf area, fundamental strategy for
increased interception and capture of PAR in commercial planting understory environment. The
highest mortality regrowth in larger diameters stumps may be related to mechanical limitations,
conferred by the thickness of the shell, affecting the connection between the conducting vessels
of sap and the dormant buds on the vascular cambium and node of the stumps. Therefore, the
diameter of Bertholletia excelsa stumps negatively affects survival and positively the growth
of sprouts, determined in part by higher carbon sequestration rates, stomatal conductance, foliar
N and Fe and leaf area.

Keywords Survival, Growth, Nitrogen, Iron, Photosynthesis, Leaf area, Stomatal conductance
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INTRODUÇÃO

A silvicultura de alto desempenho requer o aproveitamento e aperfeiçoamento do
plantio em vários aspectos. Portanto, características morfométricas das cepas assumem especial
importância diante de sua relação com a sobrevivência e crescimento das rebrotas quando se
tem como objetivo o restabelecimento do plantio por talhadia (Shacketon et al., 2001;
Skovsgaard et al., 2006; Wu et al., 2008; Xue et al., 2013).
Estudos sugerem que o diâmetro da cepa, em particular, pode estar relacionado com
maior número de rebrotas por proporcionar maior espaço físico e maior número de gemas, pode
ainda favorecer o crescimento como consequência da maior concentração de carboidratos nas
cepas e raízes ou do favorecimento quanto ao acesso a nutrientes e água no solo como resultado
da relação do diâmetro das cepas com a dimensão do sistema radicular mantido após o corte
(Sennerby-Forsse, 1994; Shacketon et al., 2001; Weigel e Peng, 2002; Ickes et al., 2003; El
Omari et al., 2003; Kabeya e Sakai, 2005; Ashish et al., 2010; Imanishi et al., 2010; Xue et al.,
2013; Berhongaray et al., 2015). Em contrapartida, cepas com maiores diâmetros podem
apresentar limitações físicas devido a maior espessura da casca, vindo a conferir resistência
mecânica as conexões entre os vasos responsáveis pelo fluxo de seiva e as gemas dormentes,
resultando em menores taxas de crescimento ou aumentando a mortalidade (Wilson, 1968;
Weigel e Peng, 2002; Randall et al., 2005; Sands e Abrams, 2009).
Estudos têm apresentado diferentes respostas ao diâmetro das cepas, moduladas por
características do ambiente, intrínsecas a espécie e ao tipo de floresta estudada.
Independentemente das especificidades das condições de estudo, sabe-se que melhores
resultados são oriundos da combinação de condições relacionadas ao melhor “status” hídrico e
nutricional vindo a favorecer o crescimento acima do solo a partir da maior fixação de carbono
(José et al., 2003; Ferreira et al., 2012; Drake et al., 2013). Tais respostas, podem decorrer da
combinação de diversos mecanismos, como mudanças da arquitetura da copa, morfologia foliar
e teores de nutrientes foliares, importantes no processo de captação e utilização da energia
luminosa na etapa fotoquímica ou posterior fixação de CO2 na etapa bioquímica da fotossíntese
(Caemmerer e Farquhar, 1981; Wong et al., 1985; Sage e Pearce, 1987; Mitchell e Hinckley et
al., 1993; Niinemets et al., 1999; Carswell et al., 2000; Evans e Poorter, 2001; José et al., 2003;
Wright et al., 2004; Markesteijn et al., 2007; Drake et al., 2009; Ferreira et al., 2009; Ferreira
et al., 2012).
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Diante do exposto, considerar as características funcionais foliares é fundamental para
o melhor entendimento dos mecanismos adotados por determinadas espécie, principalmente,
quando os indivíduos crescem no sub-bosque de um plantio comercial, sob a influência de
diferentes diâmetros das cepas e se pretende verificar aspectos relacionados ao sítio de plantio
e as respostas das espécies arbóreas. Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar as
relações entre o diâmetro de cepas e características ecofuncionais de rebrotas Bertholletia
excelsa Bonpl. em plantio florestal adensado. Investigou-se a hipótese de que maiores diâmetros
de cepas estão relacionados com maiores alturas, diâmetros, número de rebrotas e
sobrevivência, como resultado do melhor desempenho fotossintético e do status hídrico e
nutricional foliar.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado em um plantio florestal de Bertholletia excelsa (Castanheira-daamazônia) de propriedade da empresa Agropecuária Aruanã S. A., localizado no município de
Itacoatiara, estado do Amazonas (3°0'30.63" S, 58°50'1.50" W) (Figura 1).
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Figura 1 - Localização das cepas de Bertholletia excelsa submetidas ao tratamento de desbaste em
plantio florestal adensado, Fazenda Aruanã, município de Itacoatiara, Amazonas.

O clima da região é classificado como do tipo Am (Köppen, 1948). A média histórica
de temperatura máxima mensal entre 1972 e 2014 é de 31 °C e a mínima de 23,0°C e a média
anual para precipitação pluviométrica de 2422 mm (INMET, 2016) (Figura 2). A topografia
apresenta ondulações, com altitudes variando entre 120 e 170 m (Ferreira, 2013). O solo
predominante é do tipo Latossolo Amarelo de textura muito argilosa (Gomes, 2012).
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Figura 2 – Precipitação pluviométrica, temperatura máxima e mínima média mensal entre 1972 e 2014,
município de Itacoatiara, AM. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O plantio foi realizado em 2005, oriundo de um contrato de reposição florestal. No
estabelecimento foram utilizadas mudas de sete meses de idade, distribuídas em espaçamento
de 2,5 m x 1,5 m, sem uso de adubo, sendo o controle da matocompetição realizado por meio
da roçagem mecanizada duas vezes ao ano. Entre os dias 08/07 e 12/07 do ano de 2013, quando
o plantio estava com 8 anos, na execução de um estudo referente às respostas de crescimento e
ecofisiológicas ao desbaste foi estabelecido um experimento. Ao longo da área foram alocados
oito blocos de 420 m² cada (12 m x 35 m). Em cada bloco foram aplicados dois tratamentos:
T0 - controle e T1 - redução de 50% da área basal, separados por uma borda, resultando em
uma área de parcela útil de 112,5 m² (7,5 m x 15 m) ou 5 linhas de 6 plantas. No desbaste foram
extraídas árvores suprimidas, tortuosas, bifurcadas, bem como outras de boas características,
visando permitir uma distribuição uniforme das árvores remanescentes no terreno. O corte foi
realizado o mais próximo do solo, com 90% das cepas apresentando entre 1 e 4 cm de altura
(Figura 3).
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Figura 3 - Altura de cepas de Bertholletia excelsa submetidas ao tratamento de desbaste em plantio
florestal adensado. Média é indicada pela linha vermelha.

Coleta dos dados

Todas as cepas resultantes das árvores desbastadas, um mês após o desbaste, tiveram
emissão de rebrotas. Um ano e dez meses após o desbaste foram analisadas, a partir de medidas
biométricas, todas as cepas e rebrotas oriundas do experimento de desbaste, totalizando 251
cepas, seis com ausência de rebrotas, nesta condição classificadas como mortas (Leonardsson
e Götmark, 2015).
Para verificar a relação do diâmetro das cepas com a sobrevivência utilizou-se todas as
cepas presentes na área desbastada. Para as demais mensurações e análises, dois anos após o
desbaste, no mês de julho, quando as condições de luminosidade e disponibilidade de água no
solo são adequadas, realizou-se sorteio randômico de quatro cepas por classe de diâmetro, em
um total de seis classes com amplitude entre as classes de 5 cm. O número de quatro cepas por
classe foi determinado a partir do número máximo de cepas na última classe (25 à 30 cm).
A irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) sobre a copa destas rebrotas, foi
determinada por meio de um medidor de irradiância PAR com sensor acoplado (Heinz Walz,
modelo ULM-500) e datalogger, em intervalos de 1 hora, no período de 6 h às 18 h, durante
três dias no mês de julho de 2015.
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As cepas amostradas com registro de rebrotas, apresentaram alturas entre 1 e 5 cm, com
independência entre o diâmetro das cepas e a altura das cepas (Pvalor=0,473) e o diâmetro das
cepas e os níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) sobre a copa das rebrotas
(Pvalor=0,451) (Figura 4). Tais variáveis, caso relacionadas com o diâmetro das cepas, poderiam
influenciar os resultados, decorrendo em indicações errôneas quanto ao efeito dos diâmetros
das cepas sobre a variáveis dependentes, tendo sido um pressuposto atendido para continuidade
das análises.

Figura 4 - Relação entre o diâmetro e a altura das cepas amostras, diâmetro das cepas amostras e os
níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) sobre a copa das rebrotas de Bertholletia
excelsa submetidas ao tratamento de desbaste em plantio florestal adensado.

Sobrevivência, biometria das cepas e crescimento das rebrotas
O diâmetro de cada cepa foi determinado a partir da média de duas medidas
perpendiculares (cm). Neste mesmo momento foi registrada a presença ou ausência de rebrotas,
classificada na ausência como morta (Leonardsson e Götmark, 2015). As variáveis altura total
e o diâmetro a 0,05 m de altura do ponto de emergência foram determinadas em cada rebrota
(Drake et al., 2009). Para esta atividade foram utilizados paquímetro digital e régua
hipsométrica. As cepas foram identificadas mediante marcação com o uso de placa de alumínio
e linhas de poliamida (Nylon).
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Área foliar e massa foliar específica

Em cada rebrota amostra foram coletadas do broto dominante (broto de maior altura)
quatro folhas na altura do terço médio da copa e do terço médio do ramo, completamente
expandidas e em adequado estado fitossanitário (Drake et al., 2009). A área foliar (LA) (cm2)
foi mensurada de cada folha por meio de medidor portátil de área foliar a laser (CI-220, CID
Bio-Science, Inc.). Posteriormente, as folhas foram secas à temperatura de 65ºC durante 72
horas e as massas secas foram determinadas (g). A partir da razão entre a massa seca e a área
foliar foi calculada a massa foliar específica (MFE) (g cm-2).
Teores de nutrientes foliares
Amostras foliares foram coletadas, secas em estufa a 65ºC. Para a determinação dos
teores de nitrogênio, amostras contendo 0,1 g de matéria seca foram submetidas a pré-digestão
durante uma noite, e posteriormente, a digestão com duplo ácido (H2O2 + H2SO4), utilizandose como catalisadores o sulfato de lítio e o selênio, a uma temperatura gradativa de até 350ºC,
segundo a metodologia descrita por EMBRAPA (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).
O fósforo foi extraído 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
no comprimento de λ=725 nm (Murphy e Riley, 1962). A partir do mesmo extrato nitroperclórico foram retiradas alíquotas e os teores dos demais nutrientes (Ca, Mg, K, Fe, Zn, Mn
e Cu) foram determinados por espectrometria de absorção atômica (Perkin Elmer, 1100B).

Potencial hídrico foliar
O potencial hídrico foliar (Ψw) foi obtido no período de 11h as 12h. Em cada rebrota
foi coletada uma folha localizada no terço médio e por meio da bomba de pressão, aplicou-se
pressão com gás de N até ocorrer a exsudação da seiva no corte feito no pecíolo da folha, e, em
seguida, foi registrada a leitura da pressão aplicada (Scholander et al., 1965; Turner, 1981).
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Trocas gasosas foliares
As taxas fotossintéticas (A), respiração no escuro (Rd), transpiração (E) e condutância
estomática (gs), concentração interna de CO2 (Ci) foram obtidas por meio de um sistema de
fotossíntese portátil (LI-6400, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA), juntamente uma fonte de
irradiância artificial (6400- 02B, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA) e um misturador de CO2
(6400-01, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA), entre 8h e 12h, em folhas completamente
expandidas, localizadas no terço médio da copa, apresentando estado fitossanitário.
As variáveis de trocas gasosas foram obtidas a uma densidade de fluxo de fótons
saturante de 1500 μmol m-2 s-1 (Ferreira et al., 2009). O IRGA foi ajustado para fluxo de 400
μmol s-1, concentração de CO2 e H2O dentro da câmara de medição em torno de 400 ± 4 μmol
mol-1 e 21 ± 1 mmol mol-1, respectivamente. A temperatura da folha foi mantida em torno de
31°C ± 1 °C. A Rd foi mensurada em nível de irradiância igual a 0 μmol m-2 s-1 (Ferreira et al.,
2009).
A eficiência no uso da água (EUA) (µmol(CO2)mmol-1(H2O)) e a eficiência intrínseca
no uso da água (EIUA) (µmol(CO2)mmol-1(H2O)) foram calculadas, o primeiro da razão entre
a fotossíntese liquida e transpiração e o segundo da razão entre a fotossíntese liquida e
condutância estomática (Nogueira et al., 2004).
Fluorescência da clorofila a
A fluorescência da clorofila a foi determinada em duas folhas por rebrota amostra. As
análises foram realizadas pari passu com as medições das trocas gasosas, em folhas localizadas
no terço médio da copa e do ramo e no broto dominante, em aparente adequado estado
fitossanitário e completamente expandida, por meio de um fluorômetro portátil (Plant
Efficiency Analiser, MK2 – 9600 – Hansatech, Norfolk, UK). As folhas selecionadas foram
submetidas a um período de adaptação ao escuro durante 30 minutos, utilizando clipes
apropriados, sendo este período suficiente para a completa oxidação do sistema fotossintético
de transporte de elétrons. Posteriormente, foram expostas a um pulso de luz saturante de
intensidade de 3000 μmol m-2 s-1 e comprimento de onda de 650 nm com duração de 5 segundos
(Santos Junior et al., 2015).
A absorção dos fótons pelas moléculas de clorofilas no complexo antena (ABS),
aprisionamento nos centros de reação do PSII (TR) para conversão em energia redox no
fotossistema, a partir da redução do aceptor primário de elétrons Qa-, assim como a posterior
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oxidação da Qa por transmissão de elétrons a aceptores da cadeia transportadora de elétrons até
aceptores finais do PSI (RE), são etapas em que se tem perda de energia (DI) na forma de calor
e fluorescência e que compõem a fase fotoquímica da fotossíntese. Tais etapas regulam o
transiente polifásico de transporte de elétrons (OJIP) utilizados para o cálculo dos parâmetros:
Rendimento quântico máximo (TRo/ABS-Fv/Fm); Índice de desempenho na base ABS (PIabs) e
Índice de desempenho total (PITotal) mensurados neste estudo, conforme Tabela 1 (Strasser et
al., 2004).

Tabela 1 - Parâmetros, fórmulas e definições da análise de fluorescência da chl a utilizadas neste estudo
Parâmetros e fórmulas

Definição
Intensidade de fluorescência a 50
µs.
Fluorescência máxima.

𝐹50𝑢𝑠
𝐹𝑚
𝑅𝐶

Centros de reação.

𝐴𝐵𝑆

Energia absorvida.

Ψ0
𝛿𝑅𝐸10
𝐹𝑣 ⁄Fm = φ𝑃𝑜 = 1 − (𝐹50𝑢𝑠 ⁄𝐹𝑚 )
𝑃𝐼𝐴𝐵𝑆 = (𝑅𝐶 ⁄𝐴𝐵𝑆)[φ𝑃𝑜 ⁄(1 − φ𝑃𝑜 )][Ψ0 ⁄(1 − Ψ0 )]

𝑃𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝐴𝐵𝑆 [𝛿𝑅𝐸10 ⁄(1 − 𝛿𝑅𝐸10 )]

Probabilidade
da
energia
aprisionada no PSII mover um
elétron além da QA.
Probabilidade de um elétron da
QB ser transferido até os
aceptores do PSI.
Rendimento quântico máximo
Índice de performance na base de
absorção do complexo antena do
fotossistema II-PSII.
Índice de performance de
conservação
da
energia
absorvida no complexo antena do
PSII até a redução dos aceptores
do PSI.
Strasser et al. (2004)

Delineamento experimental e análise dos dados

O efeito do diâmetro da cepa sobre a sobrevivência foi testado a partir do uso dos dados
provenientes do censo e por meio de regressão logística, no qual se atribuiu o sucesso, às cepas
sem rebrotas, consideradas nesta condição, como mortas. A análise da relação entre o diâmetro
da cepa e as demais variáveis dependentes foi realizada em cepas amostras com presença de
rebrotas. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC),
considerando cada cepa como uma repetição. Previamente, verificou-se o atendimento aos
pressupostos de distribuição normal dos resíduos, pelo teste de Shapiro-Wilk, e de
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homocedasticidade. As variáveis que não apresentaram conformidade foram transformadas a
partir da função logarítmica, nesta condição foram transformadas: número de brotos; teores de
cálcio (Ca); manganês (Mn) e cobre (Cu). Em seguida, procedeu-se a análise da significância
(Pvalor ≤ 0,05) de efeito do diâmetro da cepa (variável preditora) sobre o crescimento e as
características foliares pelo ajuste de modelos de regressão simples via método dos mínimos
quadrados. Assim sendo, os modelos utilizados de acordo com Gotelli e Ellison (2011), os
seguintes:
Linear simples
Equação (1)

y   0  1 x1
Logarítmica
Equação (2)

y   0  1 * ln(abs( x1 )
Exponencial
Equação (3)

y   0 * (1  exp( 1 ( x1 ))
Hipérbole retangular
Equação (4)

y   0 * x1 /(1  x1 )
Gaussiana
Equação (5)

y   0 * exp( 0,5 * (( x1  1 ) /  2 )^2)
Logística
Equação (6)

p

e  0  1x1
1 e

 0  1x1

Em que:
β0, β1 e β2 – parâmetros do ajuste;
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y – variável dependente;
x1 – diâmetro da cepa (cm);
p – probabilidade de mortalidade.

O programa estatístico utilizado para as regressões lineares e confecção dos gráficos foi
o SigmaPlot 13.0 (San Jose, CA) IBM e para a regressão logística o SPSS Statistics® Desktop
version 21.0 (Armonk, NY).

RESULTADOS

De um total de 251 árvores desbastadas, 98% das cepas resultantes possuíram rebrotas
dois anos após o corte. O diâmetro da cepa teve relação significativa com a ausência de rebrotas
(cepas mortas) (Pvalor=0,002), com maior probabilidade de registro de cepas mortas com o
aumento do diâmetro, Exp(B)=1,198 (1,071 a 1,339, IC 95%) (Tabela 2).
Tabela 2 - Regressão logística, efeito do diâmetro da cepa sobre a mortalidade (ausência de brotos) em
cepas de Bertholletia excelsa após tratamento de desbaste em plantio florestal adensado
Intervalo de confiança de 95% para EXP(B)
Coef.

B
(S.E)

Sig

Inferior

Exp(B)

Superior

Constante

-6,280
(1,122)

<0,001

1,071

1,198

1,339

Diâmetro da
0,180
0,002
cepa
(0,057)
0,038 (Cox e Snell), 0,189 (Nagelkerke), χ2 do modelo = 9,783

Não foram observadas cepas sem rebrotas em classes de diâmetro inferiores a 11,75 cm,
sendo os maiores valores relativos (cepas mortas em relação ao total na classe) observados em
classes de maiores diâmetros, 14,3% e 20,0% nas classes de 21,75cm a 26,75cm e 26,75cm a
31,75cm, respectivamente (Figura 5).
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Figura 5 - Porcentagem de cepas mortas e probabilidade de mortalidade em função do diâmetro das
cepas de Bertholletia excelsa após tratamento de desbaste em plantio florestal adensado.

O diâmetro da cepa teve relação não linear e positiva com o número de brotos (r=0,743,
Pvalor<0,0001), o diâmetro médio dos brotos (r=0,795, Pvalor<0,0001), a altura média dos brotos
(r=0,759, Pvalor<0,0001), o diâmetro do broto dominante (r<0,937, Pvalor<0,0001) e a altura do
broto dominante (r=0,860, Pvalor<0,0001) (Figura 6).
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Figura 6 - Relação entre o diâmetro da cepa com o número de brotos (Log10(número de brotos+1)),
diâmetro e altura média e do broto dominante em plantio florestal de Bertholletia excelsa Bonpl.
submetido ao desbaste. Os círculos ao fundo com transparência referem-se aos dados do censo.

O diâmetro das cepas também esteve relacionado não linearmente com a área foliar
(r=0,748, Pvalor<0,0001) e com a massa foliar específica das rebrotas (r=0,572, Pvalor=0,0145)
(Figura 7).

Figura 7 - Relação entre o diâmetro da cepa, área foliar (AF) e massa foliar específica (MFE) de rebrotas
em plantio florestal de Bertholletia excelsa Bonpl. submetido ao desbaste.
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As rebrotas presentes em cepas de maiores diâmetros tiveram maiores concentrações
foliares de nitrogênio (r=0,467, Pvalor=0,021) e não houve relação significativa entre o diâmetro
da cepa com os teores foliares de fósforo (r=0,379, Pvalor=0,082), potássio (r=0,1694,
Pvalor=0,4288), cálcio (r=0,226, Pvalor=0,288) e magnésio (r=0,2924, Pvalor=0,1656), Figura 8.

Figura 8 - Relação entre o diâmetro da cepa e os teores foliares de nitrogênio (N), fósforo (P), cálcio
(Log10 (Ca)) e magnésio (Mg) de rebrotas em plantio florestal de Bertholletia excelsa Bonpl.
submetido ao desbaste.

Em relação aos micronutrientes, o diâmetro da cepa teve efeito significativo nos teores
foliares de ferro (r=0,577, Pvalor=0,003), enquanto não houve relação significativa com os teores
de zinco (r=0,093, Pvalor=0,665), manganês (r=0,334, Pvalor=0,288) e cobre (r=0,238,
Pvalor=0,263) (Figura 9).
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Figura 9 - Relação entre o diâmetro da cepa e os teores foliares de ferro (Fe), zinco (Zn), manganês
(Log10 (Mn)) e cobre (Log10 (Cu) de rebrotas em plantio florestal de Bertholletia excelsa Bonpl.
submetido ao desbaste.

Não houve efeito significativo do diâmetro da cepa sobre o potencial hídrico foliar das
rebrotas (r=0,2494, Pvalor =0,2398), Figura 10.
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Figura 10 - Relação entre o diâmetro da cepa e o potencial hídrico foliar (Ψw) de rebrotas em plantio
florestal de Bertholletia excelsa Bonpl. submetido ao desbaste.

O diâmetro das cepas teve relação não linear com as taxas de assimilação de CO2
(r=0,631, Pvalor =0,001), concentração interna de carbono (r=0,6717, Pvalor <0,0001) condutância
estomática (r=0,7017, Pvalor=0,0001) e transpiração (r=0,7044, Pvalor =0,0001). Não foi
constatada relação significativa (Pvalor >0,05) entre o diâmetro da cepa e a respiração no escuro
(r=0,194, Pvalor=0,364) (Figura 11).
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Figura 11 - Relação entre o diâmetro da cepa e a taxa de assimilação de CO2 (A), respiração no escuro
(Rd), concentração interna de CO2 (Ci), condutância estomática (gs) e transpiração (E) foliar de
rebrotas em plantio florestal de Bertholletia excelsa Bonpl. submetido ao desbaste.

A EUA e a EIUA tiveram relação não linear e negativa com o diâmetro das cepas
(r=0,619, Pvalor <0,001 e r=0,733, Pvalor <0,0001, respectivamente) (Figura 12).

Figura 12 - Relação entre o diâmetro da cepa e a eficiência no uso da água (EUA) e a eficiência intrínseca
no uso da água (EIUA) de rebrotas em plantio florestal de Bertholletia excelsa Bonpl. submetido
ao desbaste.
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O índice de desempenho total (PItotal) teve relação não linear com o diâmetro das cepas
(r=0,520, Pvalor=0,037), não houve relação com os parâmetros de fluorescência: Fv/Fm (r=0,375,
Pvalor=0,071) e PIabs (r=0,123, Pvalor=0.567) (Figura 13).

Figura 13 – Relação entre o diâmetro da cepa, a eficiência quântica máxima do PSII (Fv/Fm) e os índices
de desempenho (PIabs, PItotal) de rebrotas em plantio florestal de Bertholletia excelsa Bonpl.
submetido ao desbaste.

DISCUSSÃO

Maior mortalidade em cepas de maiores diâmetros

O aumento da porcentagem de cepas mortas ou sem rebrotas com o aumento do diâmetro
(dados do censo), é uma tendência em espécies de florestas neotropicais úmidas, sendo ainda
identificada em estudos com Quercus spp., Dryobalanops rapp, Taxodium distichum Var
Nutans (Aut) Sweet e Rhododendron arboreum (Weigel e Peng, 2002; Yamada e Suzuki, 2004;
Randall et al., 2005; Sands e Abrams, 2009; Ashish et al., 2010). Dentre os motivos indicados
para a redução da probabilidade de emissão de rebrotas em cepas com maiores diâmetros
destaca-se o aumento da espessura da casca, que pode conferir resistência à emissão e ao
crescimento lateral dos brotos, restringindo as conexões entre os vasos do xilema e floema com
a gema no câmbio ou no nó após o corte, limitando desta forma o transporte de água e nutrientes
e, consequentemente, a ativação de gemas dormentes (Wilson, 1968).
A maior porcentagem de sobrevivência de cepas com menores diâmetros, por
rebrotamento, assume importância para o estabelecimento de espécies em ambiente natural, ao
equilibrar sobrevivência, recrutamento e mortalidade (Yamada e Suzuki, 2004). Considerando
a maior suscetibilidade a morte de plantas de Bertholletia excelsa na fase juvenil, em função de
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fatores como estresses abióticos determinados por baixos níveis de irradiância PAR no subbosque florestal, ou bióticos como danos antrópicos por queimada ou ainda, intensa predação
por roedores do gênero Dasyprocta spp, a maior sobrevivência de cepas de menor diâmetro
pode constituir estratégia adicional de estabelecimento além da germinação de sementes,
fundamental para a manutenção de povoamentos da espécie em populações nativas (Oliveira,
2000; Zuidema, 2003; Yamada e Suzuki, 2004; Scoles et al., 2011).

Cepas de maiores diâmetros, melhor status nutricional e hídrico

A relação positiva e não linear da área foliar, condutância estomática, transpiração e
negativa e não linear da eficiência no uso da água e intrínseca no uso da água em rebrotas
crescendo sobre cepas de maiores diâmetros sugere que estas possuem menores restrições
quanto a disponibilidade de água e nutrientes e que a partir de determinados diâmetros pode
não haver ganhos significativos em tais atributos, o que pode estar relacionado com uma maior
capacidade de obter tais recursos no solo. Especificamente, esse conjunto de variações exibem
grande correlação com uma vigorosa fase vegetativa, indicando boas condições de crescimento.
Isto pode ser reforçado por estudos que indicam haver relação positiva entre o sistema radicular
mais desenvolvido e o diâmetro das árvores, seja em áreas de plantio, florestas nativas ou em
cepas após o desbaste (Cairns et al., 1997; Mello e Gonçalves, 2008; Lima et al., 2012;
Berhongaray et al., 2015).
Neste trabalho não foi realizada análise de biomassa de raízes, mas não se descarta essa
possibilidade, por já estar relativamente claro que o crescimento das rebrotas, a manutenção das
raízes após o corte e o fornecimento de energia para a remobilização de nutrientes podem ter
contribuição da relação entre a dimensão das raízes com o diâmetro das cepas e adicionalmente,
com a quantidade de carboidratos (Granato et al., 1989; Tolley-Henry e Raper, 1991; Van der
Werf e Nagel, 1996; Ickes et al., 2003; El Omari et al., 2003; Kabeya e Sakai, 2005; Drake et
al., 2009; Gaudinski et al., 2009; Drake et al., 2013).
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Maior capacidade fotossintética de rebrotas crescendo sobre cepas de maior diâmetro,
resposta a melhor status nutricional e hídrico

A constituição e expansão celular traduzida em maior crescimento é condicionada pela
produção de fotoassimilados, disponibilidade de esqueletos de carbono, nutrientes e água, o que
deve em conjunto explicar o maior crescimento acima do solo de rebrotas crescendo sobre cepas
de maiores diâmetros (Jose et al., 2003; Ferreira et al., 2012; Drake et al., 2013).
A maior capacidade fotossintética das rebrotas em cepas de maiores diâmetros pode
estar relacionada aos maiores teores foliares de nitrogênio e ferro, onde notadamente, o
nitrogênio em particular, desempenha papel fundamental na formação de novos tecidos,
assimilação de carbono e produção de fotoassimilados, ao constituir compostos de carbono
como aminoácidos, amidas, proteínas, coenzimas e ácidos nucleicos, enquanto o ferro constitui
elemento integral do fitocromo e ferroproteinas envolvidas na fotossíntese, fixação de
nitrogênio e respiração (Caemmerer e Farquhar, 1981; Wong et al., 1985; Sage e Pearce, 1987;
Mitchell e Hinckley et al., 1993; Niinemets et al., 1999; Carswell et al., 2000; Evans e Poorter,
2001; Jose et al., 2003; Wright et al., 2004; Markesteijn et al., 2007; Ferreira et al., 2009; Hallik
et al., 2012; Ferreira et al., 2012; Briskin e Bloom, 2013).
Para a fotossíntese, além dos teores de nutrientes aqui relacionados, o menor controle
estomático, favorece a concentração interna de CO2 e decorre em maior perda de água por
transpiração, exigindo tão somente maior disponibilidade de água no solo, responsável ainda,
pela menor EIUA e manutenção do potencial hídrico foliar diante de maiores perdas por
transpiração em rebrotas sobre cepas de maiores de diâmetros, mesmo porque esta espécie
parece apresentar grande plasticidade fisiológica (Grieu et al., 1988; Villar et al., 1995;
Niinemets et al., 1999; Fortini et al., 2003; Souza et al., 2004; Ferreira et al., 2006; Pou et al.,
2008; Randriamanana, 2012).
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Maior crescimento de rebrotas sobre cepas de maior diâmetro, contribuição da
capacidade fotossintética, status nutricional e hídrico

O investimento em área foliar, assim como o crescimento dos demais órgãos da planta
possui mútua dependência das condições nutricionais aqui evidenciadas assume importância
especial na condição de sub-bosque de um plantio onde os níveis de irradiância
fotossinteticamente ativa são limitantes. Desta forma, diante da necessidade imposta pelo
ambiente (sombreamento pelo dossel florestal), a espécie em regime de desbaste, sob melhores
condições físicas do meio, produção de fotoassimilados, teores de nitrogênio e ferro na base da
massa, exibe aumento em área de superfície foliar que tendem a desencadear maior
interceptação da energia luminosa e sem que houvesse danos ao aparato fotossintético, essa
energia pode ser convertida em energia química (Hallik et al., 2012).
Em contrapartida à estratégia de aumento em área foliar para maior captação de energia,
os resultados de fluorescência sugerem que a maior taxa fotossintética pode ter contribuição da
etapa fotoquímica pelo melhor desempenho no transporte de elétrons após a Qa- até aceptores
finais do PSI, como provável resultado de uma menor dissipação não fotoquímica nessa etapa
diante do aumento do PItotal em rebrotas sobre cepas de até 15 centímetros. Tal resultado pode
estar relacionado ao aumento da MFE, com comportamento similar. Trabalhos tem destacado
que mudanças na estrutura e funcionalidade das biomembranas do tilacoide como resultado de
condições nutricionais e hídricas demanda condições mais extremas de stress em comparação
a etapa bioquímica ou mudanças estomáticas (Ciompi et al., 1996; Souza et al., 2004).
Apesar de haver redução da sobrevivência em cepas com maiores diâmetros,
possivelmente decorrente de aspectos relacionados a restrições mecânicas, cepas de maior
diâmetro com presença de rebrotas possuem aumento não linear do número, altura e diâmetro
das rebrotas, processo que pode ter sido favorecido pelas maiores taxas fotossintéticas,
relacionadas com a gs e teores de nutrientes.

CONCLUSÃO

O diâmetro de cepas de Bertholletia excelsa possui relação positiva e não linear com o
crescimento em diâmetro e altura e o número de rebrotas no sub-bosque de plantio florestal
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desbastado aos oito anos de idade. Tais resultados são favorecidos em parte por um melhor
status nutricional (teores foliares de nitrogênio e ferro), desempenho fotossintético e
investimento em área de superfície foliar das rebrotas, porém sem alteração do status hídrico.
Em contrapartida, o aumento do diâmetro aumenta a frequência de cepas mortas.
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Capítulo 2. Alometria e características funcionais foliares de rebrotas de
Bertholletia excelsa Bonpl. (Lecythidaceae: Lecythidoideae) sobre efeito de
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Alometria e características funcionais foliares de rebrotas de Bertholletia excelsa Bonpl.
(Lecythidaceae: Lecythidoideae) sob efeito de diferentes níveis de irradiância
fotossinteticamente ativa

Resumo O desbaste florestal aplicado pelo método seletivo cria gradientes de abertura no
dossel (diferentes níveis de irradiância PAR) que poderão influenciar o crescimento e as
características ecofisiológicas foliares de rebrotas em cepas no sub-bosque florestal. O presente
estudo teve como objetivo investigar a relação entre os níveis de irradiância fotossinteticamente
ativa (PAR), o crescimento, o status nutricional e as trocas gasosas foliares de rebrotas
crescendo sobre cepas no sub-bosque de um plantio de Bertholletia excelsa. Para isto, realizouse medidas dos níveis de PAR sobre a copa de cada cepa amostra, incluindo ainda medidas de
altura e diâmetro das cepas e rebrotas, massa foliar específica (MFE), potencial hídrico foliar,
teores de nutrientes foliares, trocas gasosas e fluorescência da clorofila a. Os níveis de PAR
tiveram relação não linear com a altura, o diâmetro e o teor de fósforo das rebrotas, relação
linear com a MFE, o teor de nitrogênio, a fotossíntese e a condutância estomática. Desta forma,
o crescimento acima do solo teve contribuição dos níveis de PAR até determinado valores
médios nos intervalos de medidas (200 µmol(fótons) m-2 s-1), como resultado de uma maior
fixação de carbono possibilitada por mudanças em nível de folha em termos de massa foliar
específica, teores de nitrogênio e fósforo, condutância estomática, características favoráveis à
captação de energia e captura de carbono. O crescimento de rebrotas da espécie Bertholletia
excelsa em plantio florestal desbastado é influenciado pelas diferentes condições de irradiância
no sub-bosque florestal que conferem mudanças a nível de morfologia, status nutricional e
trocas gasosas foliares.

Palavras-chave Nitrogênio, Fósforo, Massa foliar específica, Crescimento, Condutância
estomática
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Abstract Forest thinning applied by selective method to create the opening in the canopy
gradients (different PAR radiation levels) that may influence the growth and leaf
ecophysiological characteristics of regrowth in stumps in the forest understory. This study
aimed to investigate the relationship between the levels of photosynthetically active irradiance
(PAR), growth, nutritional status and leaf gas exchange of sprouts growing on stumps in the
understory of a planting Bertholletia excelsa. For this, it carried out measurements of PAR
levels on the canopy of each sample stumps, also including measures of height and diameter of
the stumps and sprouts, leaf mass area ration (LMA), leaf water potential, leaf nutrient content,
gas exchange and chlorophyll fluorescence a. PAR levels were not linear with respect to height,
diameter and the phosphorus content of the sprouts, linear relationship with LMA, the nitrogen
content, photosynthesis and stomatal conductance. Thus, the above-ground growth had
contribution of PAR levels up to specific values (200 µmol (photons) m-2 s-1) as a result of
increased carbon fixation made possible by changes in leaf level in terms of LMA, nitrogen and
phosphorus content, stomatal conductance favorable characteristics to capture energy and
carbon capture. The growth of sprouts of the species Bertholletia excelsa in forest planting
buffed is influenced by different irradiance conditions in the forest understory that give changes
the level of morphology, nutritional status and leaf gas exchange.

Keywords Nitrogen, Phosphorus, Leaf mass area ratio, Growth, Stomatal conductance
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INTRODUÇÃO

O efeito de gradientes de luz em florestas nativas exploradas e em plantios florestais
desbastados tem sido estudado a partir de experimentos que analisam a sobrevivência e o
crescimento de rebrotas no sub-bosque florestal (Lockhart e Chamber, 2006; Nakajima e Ishida,
2014). Tais respostas são diferentes entre espécies e permitem verificar a viabilidade de
conduzi-las em tais condições, como também propor mudanças quanto a intensidade de
desbaste com vista em melhores resultados na recondução dos plantios pelo sistema
silvicultural de por talhadia (Ferrari, 2005; Lockhart e Chamber, 2006).
Mudanças estruturais e funcionais foliares são comuns diante de diferentes condições
irradiância. Algumas espécies investem, quando expostas a maior quantidade de energia
luminosa, em espessamento e alongamento do tecido paliçádico, resultando maior massa foliar
específica (Pooter et al., 2009). Ainda nesta condição, pode haver alteração na estequiometria
dos fotossistemas (PS), com menor razão PSII/PSI, nas concentrações e proporções relativas
entre pigmentos diante de demandas de proteção e captação da irradiância PAR e maiores taxas
fotossintéticas (Niinemets, 2007; Hallik et al., 2012; Drake et al., 2013). Estas mudanças são
ainda acompanhadas por diferenças quanto a concentração de nutrientes foliares, responsáveis
pela constituição de componentes celulares e determinantes para as respostas supracitadas
(Kabeya e Sakai, 2005).
Dentre as espécies arbóreas da Amazônia com capacidade de emissão de rebrotas, de
reconhecida importância econômica, pelos frutos e madeira e relação de dependência por
maiores níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) destaca-se a Castanheira-daamazônia (Bertholletia excelsa Bonpl.) (Peña-Claros et al., 2002; Scoles et al., 2011; Homma
et al., 2014). Diante dessas características e com o propósito de desenvolver a silvicultura da
espécie torna-se fundamental a implementação de estudos que investiguem as respostas de
crescimento e os mecanismos funcionais das rebrotas de B. excelsa diante de diferentes níveis
de irradiância, visando diagnosticar condições mínimas de luz e gerar conhecimentos que
otimizem a performance da B. excelsa em prol da sua condução por talhadia. Ademais, a técnica
de talhadia como sistema silvicultural, pode ser favorável devido o potencial de evitar maiores
custos e problemas na implantação por mudas, como danos por roedores que se alimentam do
material esdospermático persistente nas mudas desta espécie (Oliveira, 2000; Ferrari et al.,
2005).
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Portanto, sabendo-se dos benefícios potenciais da talhadia e da capacidade de emitir
rebrotas, além da plasticidade da espécie B. excelsa para diferentes ambientes de luz, neste
estudo elaborou-se a seguinte hipótese: maiores níveis de irradiância fotossinteticamente ativa
promoverão o maior crescimento das rebrotas, influenciado pela maior massa foliar específica,
fotossíntese e teores de nutrientes foliares, nas rebrotas de B. excelsa. Diante dessa
possibilidade, o objetivo de estudo foi investigar a relação entre os níveis de irradiância
fotossinteticamente ativa (PAR) e o crescimento e as características funcionais foliares de
rebrotas desta espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado em um plantio florestal de Bertholletia excelsa (Castanheira-daamazônia) de propriedade da empresa Agropecuária Aruanã S. A., localizado no município de
Itacoatiara, estado do Amazonas (3°0'30.63" S, 58°50'1.50" W).
O clima da região é classificado como do tipo Am (Köppen, 1948). Conforme dados da
estação automática de responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a
média histórica de temperatura máxima mensal entre 1972 e 2014 foi de 31 °C e a mínima de
23,0°C, a média anual para precipitação pluviométrica foi de 2422 mm (INMET, 2016). A
topografia apresenta ondulações, com altitudes variando entre 120 e 170 m (Ferreira, 2013). O
solo predominante é do tipo Latossolo Amarelo de textura muito argilosa (Gomes, 2012).
O plantio foi realizado em 2005, oriundo de um contrato de reposição florestal. No
estabelecimento foram utilizadas mudas de sete meses de idade e 15 cm de altura, distribuídas
em espaçamento de 2,5 m x 1,5 m, sem uso de adubo, sendo o controle da matocompetição
realizado por meio da roçagem mecanizada duas vezes ao ano. Entre os dias 08/07 e 12/07 do
ano de 2013, quando o plantio estava com 8 anos, na execução de um estudo referente às
respostas de crescimento e ecofisiológicas ao desbaste. Ao longo da área foram alocados oito
blocos de 420 m² cada (12 m x 35 m). Em cada bloco foram aplicados dois tratamentos: T0 controle e T1 - redução de 50% da área basal, separados por uma borda, resultando em uma
área de parcela útil de 112,5 m² (7,5 m x 15 m) ou 5 linhas de 6 plantas. No desbaste foram
extraídas árvores suprimidas, tortuosas, bifurcadas, bem como outras de boas características,
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visando permitir uma distribuição uniforme das árvores remanescentes no terreno. O corte foi
realizado o mais próximo do solo, com 95% das cepas apresentando entre 1 e 4 cm de altura.
Nas cepas das árvores desbastadas, um mês após o desbaste, houve a emissão de
rebrotas. Dois anos após o desbaste, para avaliar a relação dos níveis de PAR com o
crescimento, status nutricional e trocas gasosas foliares, realizou-se, a partir de um inventário
de todas as cepas no plantio, um sorteio randômico de quatro cepas por classe de diâmetro,
quantidade determinada a partir da classe com menor número de broto, em um total de seis
classes de diâmetro com amplitude de cinco centímetros cada e amplitude total de 0 a 30
centímetros.

Níveis de irradiância fotossinteticamente ativa

A irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) foi obtida por meio de um medidor de
irradiância PAR com sensor acoplado da marca Heinz Walz, modelo ULM-500 e datalogger.
As mensurações foram realizadas acima da copa de cada rebrota amostra, em intervalos 1 hora,
no período de 6 h às 18 h, por 3 dias no mês de julho de 2015.

Características morfométricas das rebrotas
As variáveis altura total e o diâmetro a 0,05 m de altura do ponto de emergência foram
determinadas em cada rebrota (Drake et al., 2009). Para esta atividade foram utilizados
paquímetro digital, régua hipsométrica. As cepas foram identificadas mediante marcação com
o uso de placa de alumínio e linhas de poliamida (Nylon).

Massa foliar específica e nutrientes foliares

Em cada rebrota amostra foram coletadas do broto dominante (broto de maior altura)
quatro folhas na altura do terço médio da copa e do terço médio do ramo, completamente
expandidas e em adequado estado fitossanitário (Drake et al., 2009). A área foliar (LA) (cm2)
foi mensurada de cada folha por meio de medidor portátil de área foliar a laser (CI-220, CID
Bio-Science, Inc.). Posteriormente, as folhas foram secas à temperatura de 65ºC durante 72
horas e as massas secas foram determinadas (g). A partir da razão entre a massa seca e a área
foliar foi calculada a massa foliar específica (MFE) (g cm-2).
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Amostras foliares foram coletadas, secas em estufa a 65ºC até a obtenção de massa
constante. Para a determinação dos teores de nitrogênio, amostras contendo 0,1 g de matéria
seca foram submetidas a pré-digestão durante uma noite, e posteriormente, a 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 EMBRAPA
(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).
O fósforo foi extraído 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
no comprimento de λ=725 nm (Murphy e Riley, 1962). A partir do mesmo extrato nitroperclórico foram retiradas alíquotas e os teores dos demais nutrientes (Ca, Mg, K, Fe, Zn, Mn
e Cu) foram determinados por espectrometria de absorção atômica (Perkin Elmer, 1100B).

Potencial hídrico foliar
O potencial hídrico foliar (Ψw) foi obtido no período de 11:00 as 12:00 h. Em cada
rebrota foi coletada uma folha localizada no terço médio e por meio da bomba de pressão
(Scholander et al., 1965), aplicou-se pressão com gás de N até ocorrer a exsudação da seiva no
corte feito no pecíolo da folha, e, em seguida, foi registrada a leitura da pressão aplicada
(Turner, 1981).

Trocas gasosas foliares
As taxas fotossintéticas (A), respiração no escuro (Rd), transpiração (E) e condutância
estomática (gs), concentração interna de CO2 (Ci) foram obtidas por meio de um sistema de
fotossíntese portátil (LI-6400, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA), juntamente uma fonte de
irradiância artificial (6400- 02B, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA) e um misturador de CO2
(6400-01, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA), entre 8 e 12 horas, em folhas completamente
expandidas, localizadas no terço médio da copa, apresentando estado fitossanitário.
As variáveis de trocas gasosas foram obtidas a uma densidade de fluxo de fótons
saturante de 1500 μmol m-2 s-1 (Ferreira et al., 2009). O IRGA foi ajustado para fluxo de 400
μmol s-1, concentração de CO2 e H2O dentro da câmara de medição em torno de 400 ± 4 μmol
mol-1 e 21 ± 1 mmol mol-1, respectivamente. A temperatura da folha foi mantida em torno de
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31°C ± 1 °C. A Rd foi mensurada em nível de irradiância igual a 0 μmol m-2 s-1 (Ferreira et al.,
2009).
A eficiência no uso da água (EUA) (µmol(CO2)mmol-1(H2O)) e a eficiência intrínseca
no uso da água (EIUA) (µmol(CO2)mmol-1(H2O)) foram calculadas, o primeiro da razão entre
a fotossíntese liquida e transpiração e o segundo da razão entre a fotossíntese liquida e
condutância estomática.

Fluorescência da clorofila a
A fluorescência da clorofila a foi determinada em campo em duas folhas por rebrota, no
mesmo horário de medição das trocas gasosas, em folhas localizadas no terço médio da copa e
do ramo e no broto dominante, em adequado estado fitossanitário e completamente expandida,
por meio de um fluorômetro portátil (Plant Efficiency Analiser, MK2 – 9600 – Hansatech,
Norfolk, UK). As folhas selecionadas foram submetidas a um período de adaptação ao escuro
por 30 minutos, utilizando clipes apropriados, sendo este período suficiente para a completa
oxidação do sistema fotossintético de transporte de elétrons. Posteriormente, foram expostas a
um pulso de luz saturante de intensidade de 3000 μmol m-2 s-1 e comprimento de onda de 650
nm com duração de 5 segundos (Santos Junior et al., 2015).
A absorção dos fótons pelas moléculas de clorofilas no complexo antena (ABS),
aprisionamento nos centros de reação do PSII (TR) para conversão em energia redox no
fotossistema, a partir da redução do aceptor primário de elétrons Qa-, assim como a posterior
oxidação da Qa por transmissão de elétrons a aceptores da cadeia transportadora de elétrons até
aceptores finais do PSI (RE), são etapas em que se tem perda de energia (DI) na forma de calor
e fluorescência e que compõem a fase fotoquímica da fotossíntese. Tais etapas regulam o
transiente polifásico de transporte de elétrons (OJIP) utilizados para o cálculo dos parâmetros:
Rendimento quântico máximo (TRo/ABS-Fv/Fm); Índice de desempenho na base ABS (PIabs) e
Índice de desempenho total (PITotal) mensurados neste estudo, conforme Tabela 1 (Strasser et
al., 2004).
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Tabela 1 - Parâmetros, fórmulas e definições da análise de fluorescência da chl a utilizadas neste estudo
Parâmetros e fórmulas

Definição
Intensidade de fluorescência a 50
µs.
Fluorescência máxima.

𝐹50𝑢𝑠
𝐹𝑚
𝑅𝐶

Centros de reação.

𝐴𝐵𝑆

Energia absorvida.

Ψ0
𝛿𝑅𝐸10
𝐹𝑣 ⁄Fm = φ𝑃𝑜 = 1 − (𝐹50𝑢𝑠 ⁄𝐹𝑚 )
𝑃𝐼𝐴𝐵𝑆 = (𝑅𝐶 ⁄𝐴𝐵𝑆)[φ𝑃𝑜 ⁄(1 − φ𝑃𝑜 )][Ψ0 ⁄(1 − Ψ0 )]

𝑃𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝐴𝐵𝑆 [𝛿𝑅𝐸10 ⁄(1 − 𝛿𝑅𝐸10 )]

Probabilidade
da
energia
aprisionada no PSII mover um
elétron além da QA.
Probabilidade de um elétron da
QB ser transferido até os
aceptores do PSI.
Rendimento quântico máximo
Índice de performance na base de
absorção do complexo. antena do
fotossistema II-PSII.
Índice de performance de
conservação
da
energia
absorvida no complexo antena do
PSII até a redução dos aceptores
do PSI.
Strasser et al. (2004)

Análises estatísticas

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC),
considerando cada cepa como uma repetição com um total de 24 repetições. A verificação do
efeito dos níveis de irradiância fotossinteticamente ativa sobre o crescimento e as características
foliares foi analisada a partir do ajuste de regressão simples linear e não-linear, optando-se pela
que melhor expressou a relação funcional entre a variável dependente e a independente por
meio de testes diagnósticos que consideraram o erro padrão, razão-F, RSqr, soma do quadrado
do resíduo e significância dos parâmetros ajustados (Gotelli e Ellison, 2011). Previamente,
verificou-se o atendimento aos pressupostos de distribuição normal dos erros, pelo teste de
Shapiro-Wilk, e de homocedasticidade. As variáveis que não apresentaram conformidade
(número de brotos, teores de magnésio, manganês e cobre) foram transformadas a partir da
função logarítmica. Em seguida, procedeu-se a análise do efeito do diâmetro da cepa (variável
preditora) sobre o crescimento e as características foliares pelo ajuste de modelos de regressão
via método dos mínimos quadrados, apresentando no estudo o que teve melhor ajuste aos dados,
diante de menor resíduo, maior r2 e P-valor mais significativo. Destarte, os modelos utilizados
foram (Gotelli e Ellison, 2011):
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Linear simples
Equação (1)

y   0  1 x1

Exponencial
Equação (2)

y   0 (1  exp 1 x1 )
Logarítmica
Equação (3)

y   0  1 log(abs( x1 ))
Onde:
β0, β1 – parâmetros do ajuste;
x1 – Níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (μmol fótons m-2 s-1);

O programa estatístico utilizado para a análise dos dados foi o Sigmaplot 13.0 (San Jose,
CA).

RESULTADOS

O diâmetro médio dos brotos (Rsqr=0,301, Pvalor= 0,005), altura média dos brotos
(Rsqr=0,258, Pvalor=0,011), diâmetro do broto dominante (Rsqr=0,364, Pvalor = 0,0018) e altura do
broto dominante (Rsqr=0,324, Pvalor=0,004) tiveram relação não-linear com os níveis de PAR. A
partir do nível de irradiância de 200 μmol(fótons) m-2 s-1 os valores de altura e diâmetro
mantiveram sem ganhos significativos. O número de brotos (Log10 (número de brotos+1)) não
teve relação significativa com os níveis de PAR (Rsqr=0,0608, Pvalor = 0,246) (Figura 1).
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Figura 1 - Relação entre o número de brotos (Log10(número de brotos+1)), diâmetro médio dos brotos,
altura média dos brotos, diâmetro do broto dominante e altura do broto dominante de
Bertholletia excelsa e os níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) em um plantio
florestal submetido ao desbaste.

Além ter sido constatada relação entre o crescimento em diâmetro e altura, também
houve relação significativa e linear entre a massa foliar específica (Rsqr=0,230, Pvalor=0,018) e
os níveis de PAR sobre rebrotas de Bertholletia excelsa (Figura 2).

Figura 2 - Relação entre a massa foliar específica (MFE) de rebrotas Bertholletia excelsa e os níveis de
irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) em plantio florestal submetido ao desbaste.
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As concentrações de nitrogênio na base de área foliar tiveram relação significativa e
linear com os níveis de PAR (Rsqr=0,456, Pvalor<0,001), enquanto as concentrações de fósforo,
apesar de significativa a relação foi não-linear (Rsqr=0,284, Pvalor<0,001). Não houve relação
entre a concentração dos demais macronutrientes foliares com os níveis de PAR (Figura 3).

Figura 3 - Relação entre a concentração de nitrogênio (N), fósforo (P), Potássio (K), cálcio (Ca) e
magnésio Log10(Mg) foliares em rebrotas de Bertholletia excelsa e os níveis de irradiância
fotossinteticamente ativa (PAR) em plantio florestal submetido ao desbaste.

As concentrações dos micronutrientes foliares: manganês, ferro, zinco e cobre não
tiveram relação significativa (Pvalor>0,05) com os níveis de PAR (Figura 4).
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Figura 4 – Relação entre as concentrações de manganês (Log10 (Mn)), ferro (Fe), zinco (Zn) e cobre
(Log10 (Cu) em rebrotas de Bertholletia excelsa e os níveis de irradiância fotossinteticamente
ativa (PAR) em plantio florestal submetido ao desbaste.

Não houve relação significativa do potencial hídrico foliar com os níveis de PAR
(Rsqr=0,016, Pvalor=0,558), Figura 5.
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Figura 5 - Relação entre o potencial hídrico foliar (Ψw) em rebrotas de Bertholletia excelsa e os níveis
de irradiância fotossinteticamente ativa em plantio florestal submetido ao desbaste.

As taxas de assimilação de CO2 (Rsqr=0,392, Pvalor=0,001), condutância estomática
(Rsqr=0,236, Pvalor=0,016) e transpiração (Rsqr=0,194, Pvalor=0,031) tiveram relação significativa
e linear com os níveis de PAR. O que não se repetiu para a respiração no escuro (Rsqr=0,105,
Pvalor=0,123) e concentração de CO2 nas cavidades substomáticas (Rsqr=0,0589, Pvalor =0,289)
(Figura 6).
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Figura 6 - Relação entre a assimilação de CO2 (A), respiração no escuro (Rd), concentração de CO2 nas
cavidades subestomáticas (Ci), condutância estomática (gs), transpiração (E) foliar de rebrotas de
Bertholletia excelsa com os níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) em plantio
florestal de submetido ao desbaste.

Não foi constatada relação significativa entre os parâmetros da fluorescência Fv/Fm, PIabs
e PItotal com os níveis de PAR (Figura 7)

Figura 7 - Relação a eficiência quântica máxima do PSII (F v/Fm), índices de desempenho (PIabs, PItotal)
com os níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) em plantio florestal de submetido
ao desbaste.
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DISCUSSÃO

Maiores níveis de PAR e o crescimento acima do solo

Níveis intermediários de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) foram suficientes
para desencadear valores de crescimento em altura e diâmetro similares ao observado nos
maiores níveis de irradiância, indicando que apesar da espécie possuir melhores respostas
quanto a sobrevivência e crescimento atrelado a condições mínimas de luz, sendo que 200
μmol(fótons) m-2 s-1 médios nos horários de medidas seria suficiente para proporcionar as
maiores taxas de crescimento (Scoles et al., 2011). Tal comportamento é semelhante aos
encontrados por Peña-Claros et al. (2002) que, ao analisar o estabelecimento de mudas em áreas
de floresta secundária, observou que níveis de abertura do dossel entre 25 e 40% seriam
suficientes para proporcionar as maiores taxas de crescimento, havendo pouco ganho em níveis
de aberturas maiores (acima de 40%).

Maiores níveis de PAR: maior capacidade fotossintética

Os maiores níveis de irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) também estiveram
relacionados com maior massa foliar específica das rebrotas. Maiores valores para esta variável
decorrem em otimização do processo de intercepção e aprisionamento da energia luminosa e
assim como a altura e o diâmetro, são dependentes de uma maior absorção e transporte de
nutrientes e utilização de reservas de carboidratos (Kabeya e Sakay, 2005; Cosgrove e
Holbrook, 2013). Da mesma forma que o padrão observado para MFE em função dos níveis de
PAR, verificou-se aumento linear da concentração de nitrogênio e não linear de fósforo nas
folhas com aumento do nível de PAR sobre as copas das rebrotas. Considerando a importância
do nitrogênio e do fósforo na formação de novos tecidos, assimilação de carbono, produção de
fotoassimilados e consequentemente, crescimento, o melhor desempenho fotossintético
encontrado neste estudo em rebrotas expostas a maior irradiância PAR decorre em parte da
maior concentração destes nutrientes (N e P) e são complementadas por menores restrições
vasculares, que decorrem em maior condutância e transpiração, devendo contribuir com o
crescimento acima do solo(Sage e Pearcy, 1987; Mitchell e Hinckley et al., 1993; Jose et al.,
2003; Fortini et al., 2003; Gonçalves et al., 2005; Briskin e Bloom, 2013; Marenco et al., 2015).
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Gastos metabólicos, aumento de demandas por nutrientes e água

Teoricamente, para maior absorção e transporte de nutrientes existe a necessidade de
maior crescimento e manutenção de um sistema radicular mais complexo, o que demanda
maiores gastos energéticos, proporcionado por maior translocação de reservas para regiões
radiculares e respiração celular (Granato et al., 1989; Kabeya e Sakay, 2005). Esta maior
demanda pode justificar a relação não linear do crescimento acima do solo com o aumento dos
níveis de PAR, como resposta ao aumento dos gastos com outros processos metabólicos e
mudanças na alocação (Granato et al., 1989; Jose et al., 2003; Montgomery, 2004; Kabeya e
Sakay, 2005).

Condutância e etapa bioquímica assume maior importância para a fotossíntese na
condição de estudo

Os resultados de fluorescência sugerem que as maiores taxas fotossintéticas em resposta
ao aumento dos níveis de PAR não estão relacionadas a otimização da etapa fotoquímica, uma
vez que não se observou relação com o índice Fv/Fm que expressa a dissipação pela via
fotoquímica ou ainda relacionada com a conservação de energia na transmissão entre aceptores
do fotossistema II e fotossistema I (PIabs e PItotal). Assim, há indícios de que as maiores taxas
fotossintéticas em resposta ao aumento dos níveis de irradiância PAR sejam influenciadas
predominantemente pelo funcionamento da etapa bioquímica e menor regulação estomática,
como resultado de uma maior quantidade de tecidos fotossintetizantes, expresso por maior
massa foliar, decorrendo em maior demanda, assim como maior aquisição de CO2 garantido
por menor restrição estomática, ou ainda, por regeneração de açúcares fosfatos, síntese de ATP,
ambos decorrentes em parte da maior concentração de nitrogênio e fósforo foliar (Evans e
Pooter, 2001; Pooter et al., 2006; Niinemets, 2007; Hallik et al., 2012; Drake et al., 2013).
Desta forma, tais resultados indicam que apesar de um aumento linear das taxas
fotossintéticas em resposta ao aumento dos níveis de PAR, este último acompanhado de maior
condutância e concentração de nutrientes, modulando mudanças a nível estrutural e funcional
das folhas, para rebrotas de Bertholletia excelsa na condição desse estudo, a utilização das
reservas em prol do crescimento acima do solo não se dá de forma linear, havendo um possível
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aumento das demandas a partir de determinados níveis de luz para atender gastos metabólicos
relacionados a outros processos, como crescimento, manutenção e desenvolvimento radicular
(Niinemets, 2007; Hallik et al., 2012; Drake et al., 2013; Cosgrove e Holbrook, 2013; Doughty
et al., 2015).

CONCLUSÃO

Os diferentes níveis de irradiância PAR criados após a aplicação do desbaste seletivo
em plantio de B. excelsa influenciam o crescimento em altura e diâmetro das rebrotas no subbosque florestal até determinado valor. O melhor crescimento das rebrotas em resposta ao
aumento nos níveis de PAR é promovido por maiores taxas de fixação de CO2 como resultado
de um maior investimento em área foliar, dos teores foliares de nitrogênio e fósforo e menor
limitação estomática.
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Capítulo 3. Efeito da progressão da estação seca sobre o crescimento e
características funcionais foliares de rebrotas de Bertholletia excelsa Bonpl.
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um ano de El Niño
Effect of the progression of dry season on growth and leaf functional characteristics of
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Efeito da progressão da estação seca sobre o crescimento e as características funcionais
foliares de rebrotas de Bertholletia excelsa Bonpl. (Lecythidaceae: Lecythidoideae)
submetidas ao tratamento de desbrota em um ano de El Niño

Resumo Diante de previsões de secas mais severas, mais frequentes e mais extensas em termos
de áreas atingidas para a Amazônia, estudos que averiguem o efeito destes eventos sobre
espécies compondo plantios florestais assumem especial relevância para a implantação e
condução dos povoamentos. Uma das espécies nativas da Amazônia que vem sendo indicada
como potencial para o estabelecimento de plantios é a Bertholletia excelsa por produzir frutos
e por ter boas características silviculturais. Dentre as práticas que compõem o regime de
talhadia tem-se a desbrota, atividade implementada em prol do favorecimento do crescimento
individual dos brotos como resposta a diminuição da competição por espaço físico e recursos
primários (e.g. água, luz, nutrientes). Neste sentindo, a desbrota pode assumir importância
diante da escassez de recursos em anos anômalos com menor dano ao crescimento e as respostas
funcionais foliares. Assim, este estudo visou analisar o efeito da progressão da estação seca em
um ano de El Niño sobre o crescimento e as características funcionais foliares de rebrotas de
Bertholletia excelsa submetidas a diferentes intensidades de desbrota. Para isso, cepas amostras
foram submetidas ao tratamento de desbrota (T1- manutenção de 1 broto; T2 – Manutenção de
2 brotos; T3 – Manutenção de 3 brotos). Foram mensuradas a altura total e o diâmetro de cada
rebrota, o potencial hídrico foliar, trocas gasosas foliares, fluorescência da clorofila a, teores de
pigmentos cloroplastídicos, massa foliar específica e nutrientes foliares nos meses de julho,
outubro e dezembro. A progressão da estação seca afetou negativamente as taxas de
crescimento no período de outubro a dezembro, que foi acompanhado pela redução na
capacidade fotossintética, condutância estomática (gs), transpiração (E), teores de N e P na base
de massa e concentração interna de carbono (Ci). Em contrapartida, no mesmo período,
observou-se; aumento da eficiência intrínseca no uso da água (EIUA) e dos teores foliares de
K. Em compensação a transpiração (E), teores de N e P na base da massa foram superiores e
MFE foi inferior em outubro em relação a julho, como possível efeito ontogenético, diante da
maior emissão de folhas novas no início do período de baixa precipitação. Ocorreu ainda,
aumento em outubro em relação a julho e manutenção em dezembro da relação Chl a/Chl b
como possível resposta ao aumento dos níveis de irradiância. Quanto ao tratamento de desbrota,
não foi constatado efeito deste sobre o crescimento e as características funcionais foliares ou
ainda, interação entre a progressão da estação seca e o tratamento de desbrota, indicando que a
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desbrota parece não influenciar as respostas de crescimento e funcionais foliares de rebrotas de
B. excelsa à progressão da estação seca. Desta forma, efeitos negativos no crescimento e
características funcionais típicas de condição de estresse hídrico são evidentes nas rebrotas da
espécie Bertholletia excelsa com a progressão do período seco. Ademais, o tratamento de
desbrota não afeta as respostas de B. excelsa à progressão do período seco.

Palavras-chave Talhadia, trocas gasosas, Castanheira-da-amazônia, estresse hídrico.
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Abstract Before predicting more severe droughts, more frequent and more extensive in terms
of affected areas in the Amazon region, studies that they examine the effect of these events on
species composing forest plantations are of particular relevance for the implementation and
conduct of these areas. One of the species native to the Amazon that has been recommended as
potential for the establishment of plantations is the Bertholletia excelsa for producing fruit and
for good silvicultural characteristics. Among the practices that make up the coppice regime has
the stem reduction, activity implemented in favor of individual growth of shoots in response to
decreased competition for space and primary resources (eg water, light, nutrients). In this
feeling, the reduction may be relevant given the scarcity of resources anomalous years with less
damage to growth and leaf functional responses. This study aimed to analyze the effect of
progression of the dry season in a year of El Niño on growth and leaf functional characteristics
Bertholletia excelsa coppice regrowth subjected to different intensities of stem reduction. For
this, coppice regrowth were subjected to the treatment of reduction (T1 maintenance 1 stem, T2
- Maintenance 2 stems, T3 - Maintenance 3 stems). the total height and the diameter in stem,
the leaf water potential, leaf gas exchange, chlorophyll fluorescence a, pigment contents,
specific leaf mass area ration (LMA) and leaf nutrients were measured in July, October and
December. The progression of the dry season negatively affected growth rates in the period
from October to December, which was accompanied by a reduction in photosynthetic capacity,
stomatal conductance (gs), transpiration (E), N and P contents in the mass base and internal
concentration carbon (Ci). In contrast, during the same period, it was observed; increased
intrinsic efficiency in water use (EIUA) and foliar K. In contrast, the Pnmax, apparent quantum
yield (Φ), transpiration (E), N and P content in the mass base were higher and LMA were
smaller in October compared to July, as a possible ontogenetic effect on the larger issue of new
leaves in the early low rainfall period. There was also an increase in October compared to July
and maintenance in December of Chl a / Chl b ration as a possible response to increased
irradiance levels. Regarding the treatment of reduction was not observed effect of this on the
growth and leaf functional characteristics or even interaction with the progression of dry season,
indicating that reduction does not influence growth responses and functional foliar regrowth of
B. excelsa progression of the dry season. Thus, negative effects on growth and functional
characteristics typical of water stress condition are evident in the regrowth of the species
Bertholletia excelsa with the progression of the dry period. Furthermore, the treatment does not
affect the sprouting responses of B. excels on progression of the dry period.
Keywords Coppice, Gas exchange, Brazil nut, Water stress.
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INTRODUÇÃO

Estudos têm destacado a influência de variáveis climáticas sobre a sobrevivência,
crescimento e as características funcionais das plantas (Evans e Pooter, 2001; Jose et al., 2003;
Brienem e Zuidma, 2005; Gonçalves et al., 2005; Pooter et al., 2006; Toledo et al., 2011;
Craven et al., 2011; Grogan e Shulze, 2012; Wagner et al., 2014; Ferreira et al., 2016). Na
floresta tropical em particular, a precipitação e a irrandiância se sobressaem em relação as
demais variáveis pela significância de efeito e assumem maior relevância em estudos sobre a
sazonalidade da produtividade primária das florestas (Toledo et al., 2011; Craven et al., 2011;
Grogan e Shulze, 2012; Wagner et al., 2014). Tais variações e seus efeitos devem ser
consideradas no contexto de previsões de eventos extremos, onde os modelos indicam aumento
da severidade, frequência e extensão das áreas atingidas pelas secas como resultado de
fenômenos de El Niño ou anomalias de aquecimento maximizados por ações antrópicas de
desflorestamento (Nepstad et al., 1999; Marengo et al., 2008; Cox et al., 2008; Saatchi et al.,
2013; Duffy et al., 2015).
Algumas respostas são habituais ensejadas por variações na irradiância e na
precipitação. Para diferenças quanto ao nível de irradiância, as pesquisas têm destacado
mudanças nas trocas gasosas, na massa foliar específica, nos teores de nutrientes foliares, nos
teores de pigmentos cloroplastídicos e na dissipação não fotoquímica (Evans e Pooter, 2001;
Marenco et al., 2001; Aranda et al., 2005; Gonçalves et al., 2005; Ferreira et al., 2016).
Enquanto a precipitação pode influenciar a mortalidade, alocação de carbono, trocas gasosas e
a atividade enzimática (Foyer, 1998; Laurance e Williamson, 2001; Munné-Bosch e Alegre,
2004; Fisher et al., 2007; Pou et al., 2008; Parolin et al., 2010; Costa et al., 2010; Craven et al.,
2011; Saatchi et al., 2013; Brando et al., 2014; Doughty et al., 2015; Malhi et al., 2015). Tais
respostas podem assumir diferenças entre as espécies e em prol de bons resultados no
estabelecimento de plantios florestais, devem ser averiguadas, assumindo importância tanto na
seleção de espécies, implementação de tratos silviculturais, bem como na seleção do método
mais adequado de implantação dos plantios, se alto fuste (utilizando mudas ou sementes) ou
baixo fuste (condução de rebrotas) (Brienem e Zuidma, 2005; Ferrari et al., 2005; Gonçalves et
al., 2005; Parolin et al., 2011; Craven et al., 2011; Grogan e Shulze, 2012; Hallik et al., 2012;
Marechaux et al., 2015).
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Umas das espécies frequentemente recomendada para a composição de plantios na
Amazônia é a Castanheira-da-amazônia (Bertholletia excelsa Bonpl.) por produzir frutos com
potencial socioeconômico e por ter boas características do fuste, bom crescimento e
sobrevivência (Costa et al., 2009; Ferreira e Tonini, 2009; Paiva et al., 2011; Scoles et al., 2011;
Ferreira et al., 2012; Ferreira et al., 2016). Alguns trabalhos têm evidenciado a capacidade da
B. excelsa de emitir rebrotas, característica que pode ser vantajosa ao se evitar problemas com
predação por roedores que se alimentam do endosperma, fato comum em plantios jovens desta
espécie (Oliveira, 2000; Ribeiro et al., 2002; Ferrari et al., 2005; Scoles et al., 2011; Homma
et al., 2014). O sistema silvicultural onde o plantio após a exploração é conduzido a partir das
rebrotas em cepas é conhecido como talhadia. Este sistema tem como prática o regime de
desbrota (redução do número de rebrotas), mantendo-se entre 1 e 3 brotos por cepa, em prol de
maior crescimento do broto dominante e qualidade do produto como resultado da diminuição
da competição por recursos (Couto et al., 1973; Balloni e Silva, 1978; FAO, 1981; Stape et al.,
1993; Xue et al., 2013; Drake et al., 2012; Souza et al., 2016).
A tomada de decisão para a implementação do regime de desbrota, assim como sua
intensidade, deve considerar as respostas da espécie a tal prática, o tempo de rotação e o produto
a ser obtido (FAO, 1981; Stape et al., 1993; Souza et al., 2016). Se o objetivo for maior volume
em um curto período de rotação (3 a 4 anos), a atividade pode ser descartada em algumas
condições, havendo ainda, estudos que citam a intensa auto-redução como evento que pode
resultar na ausência de respostas a este tratamento, tornando-o desnecessário para algumas
espécies (Xue et al., 2013; Souza et al., 2016). Mas se o objetivo for um produto de maior
diâmetro, a combinação da intensidade de desbrota e tempo de corte pode resultar na otimização
dos resultados a serem alcançados (Couto et al., 1973; Balloni e Silva, 1978; FAO, 1981; Stape
et al., 1993; Souza et al., 2016). Dentre as possíveis razões para o maior crescimento individual
dos brotos mantidos após o corte, além do maior espaço físico de crescimento, pode-se citar a
redução da evapotranspiração total como consequência de uma menor superfície de área foliar,
aumentando a disponibilidade de recursos no solo (Drake et al., 2012). A maior disponibilidade
de recursos pode provocar mudanças na funcionalidade foliar e, ao mesmo tempo, promover o
melhor crescimento das rebrotas (José et al., 2003; Kabeya e Sakai, 2005; Ferreira et al., 2012;
Drake et al., 2013).
Neste cenário, o tratamento de desbrota pode constituir prática silvicultural importante
para a condução de rebrotas em condições de anomalia climática e escassez de recursos. Mas,
as repostas de crescimento e funcionais de rebrotas de Bertholletia excelsa em plantios
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florestais, diante da progressão da estação seca, mudanças em condições que determinam a
disponibilidade de recursos primários e submetidas a desbrota, ainda não são conhecidas.
Portanto, o presente estudo propõe as seguintes hipóteses, como principais, em um ano
caracterizado como de El Niño, ano de 2015, e diagnosticado como o ano mais quente no Brasil
em relação aos últimos 50 anos (INMET, 2016): i) a progressão da estação seca afetará
negativamente o crescimento acima do solo e as características funcionais foliares de rebrotas
de B. excelsa; ii) o tratamento de desbrota de maior intensidade afetará positivamente o
crescimento do broto dominante e as características funcionais foliares de rebrotas; iii) o
crescimento e as características funcionais foliares de rebrotas de B. excelsa serão influenciados
pela interação da progressão da estação seca e a intensidade de desbrota. Desta forma, o objetivo
desse estudo foi investigar o efeito da progressão da estação seca em um ano de El Niño sobre
o crescimento e as características funcionais foliares de rebrotas de Bertholletia excelsa
submetidas a diferentes intensidades de desbrota.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado em um plantio florestal de Bertholletia excelsa (Castanheira da
amazônia) de propriedade da empresa Agropecuária Aruanã S. A., localizado no município de
Itacoatiara, estado do Amazonas (3°0'30.63" S, 58°50'1.50" W).
O clima da região é classificado como do tipo Am (Köppen, 1948). Conforme dados da
estação automática de responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a
média de temperatura máxima mensal entre 1972 e 2014 foi 31,9°C e a mínima de 23,0°C, a
média anual para precipitação pluviométrica foi de 2403 mm. A temperatura máxima média
nos meses do ano de 2015 foi de 33°C e a precipitação acumulada foi de 2.239,9 mm, com
apenas 3,9 mm no mês de setembro (Figura 1). O ano de 2015 foi indicado como o ano mais
quente dos últimos 50 anos no Brasil, com anomalia de aquecimento nos últimos sete meses do
ano e agravamento a partir de agosto, acompanhado de maior insolação e menor umidade
relativa (INMET, 2016).
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Figura 1 – Precipitação, temperatura máxima média mensal, insolação total e umidade relativa no
município de Itacoatiara, AM. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A topografia apresenta ondulações, com altitudes variando entre 120 m e 170 m
(Ferreira, 2013). O solo predominante é do tipo Latossolo Amarelo de textura muito argilosa
(Gomes, 2012).
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Histórico do plantio

O plantio foi realizado em 2005, oriundo de um contrato de reposição florestal. No
estabelecimento foram utilizadas mudas de sete meses de idade e 15 cm de altura, distribuídas
em espaçamento de 2,5 m x 1,5 m, sem uso de adubo, sendo o controle da matocompetição
realizado por meio da roçagem mecanizada duas vezes ao ano. Entre os dias 08/07 e 12/07 do
ano de 2013, quando o plantio estava com 8 anos, foi realizado um estudo referente às respostas
de crescimento e ecofisiológicas ao desbaste. No estudo em questão, ao longo da área foram
alocados oito blocos de 420 m² cada (12 m x 35 m). Em cada bloco foram aplicados dois
tratamentos: T0 - controle e T1 - redução de 50% da área basal, separados por uma borda,
resultando em uma área de parcela útil de 112,5 m² (7,5 m x 15 m) ou 5 linhas de 6 plantas. No
desbaste foram extraídas árvores suprimidas, tortuosas, bifurcadas, bem como outras de boas
características, visando permitir uma distribuição uniforme das árvores remanescentes no
terreno.

Coleta dos dados

Em maio de 2015 foram mensurados o diâmetro e a altura de cada cepa presente no
plantio desbastado, mediu-se ainda a altura total e o diâmetro a 0,05 m de altura do ponto de
emergência de cada rebrota (Drake et al., 2009). Assim, foi realizado o censo de 251 cepas no
plantio e estas foram agrupadas em número de brotos, classes de diâmetro das cepas (5 cm de
amplitude) e classes de altura média dos brotos (amplitude de 100 cm). Posteriormente,
realizou-se sorteio de oito cepas amostras, cada cepa com três brotos e similares
biometricamente para compor cada tratamento de desbrota, a saber: T1-manutenção de uma
rebrota; T2-manutenção de duas rebrotas e T3-manutenção de três rebrotas. Em julho, outubro
e dezembro de 2015, além das variáveis de crescimento, foram medidos o potencial hídrico
foliar, trocas gasosas, fluorescência da clorofila a, teores de pigmentos cloroplastídicos, massa
foliar especifica e teores de nutrientes foliares. Ao longo dos meses de monitoramento foram
medidos ainda os níveis de irradiância PAR sobre a copa das rebrotas por meio de um medidor
de irradiância PAR com sensor acoplado (Heinz Walz, modelo ULM-500) e datalogger. As
mensurações foram realizadas acima da copa de cada rebrota, em intervalos de 1 hora, no
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período de 6 h às 18 h, durante 2 dias nos mês de julho, outubro e dezembro, constatando-se
ausência de diferenças quanto aos níveis médios desta variável entre os tratamentos (F (2,
21)=1,431, Pvalor=0,261) (Figura 2.)

Figura 2 - Níveis médios de irradiância PAR sobre a copa das cepas amostras de Bertholletia excelsa
Bonpl. sob tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.)
em plantio florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desviopadrão por tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).

Biometria das rebrotas
A altura total e o diâmetro a 0,05 m de altura do ponto de emergência foram mensurados
em cada rebrota (Drake et al., 2009) nos meses de julho, outubro e dezembro. Para esta
atividade foram utilizados paquímetro digital e régua hipsométrica. As cepas foram
identificadas mediante marcação com o uso de placa de alumínio e linhas de poliamida (Nylon).
Potencial hídrico foliar
O potencial hídrico foliar (Ψw, MPa) foi obtido no período de 11:00 as 12:00 h. Em cada
rebrota foi coletada uma folha localizada no terço médio da copa e do ramo no broto dominante
(de maior altura) e por meio da bomba de pressão (Scholander et al., 1965), aplicou-se uma
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pressão com gás de nitrogênio até ocorrer a exsudação pelo corte feito no pecíolo da folha, neste
momento foi registrada a leitura da pressão aplicada (Turner, 1981).

Trocas gasosas foliares
As taxas fotossintéticas (A, µmol CO2 m-2 s-1), respiração no escuro (Rd, µmol CO2 m-2
s-1), concentração interna de CO2 (Ci, µmol CO2 mol-1), condutância estomática (gs, molH2O
m-2 s-1) e transpiração (E, mmolH2O m-2 s-1) foram obtidas por meio de um sistema de
fotossíntese portátil (LI-6400, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA), juntamente uma fonte de
irradiância artificial (6400- 02B, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA) e um misturador de CO2
(6400-01, LI-COR, Inc., Logan, NE, USA), entre 8 e 12 horas, em folhas localizadas in middle
third of the crown and the branch of the dominant sprout in appropriate healthy and fully
expanded.
As variáveis de trocas gasosas foram obtidas a uma densidade de fluxo de fótons
saturante de 1500 μmol m-2 s-1 (Ferreira et al., 2009). O IRGA foi ajustado para fluxo de 400
μmol s-1, concentração de CO2 e H2O dentro da câmara de medição em torno de 400 ± 4 μmol
mol-1 e 21 ± 1 mmol mol-1, respectivamente. A temperatura da folha foi mantida em torno de
31°C ± 1 °C. A Rd foi mensurada em nível de irradiância igual a 0 μmol m-2 s-1 (Ferreira et al.,
2009). Após aclimatação, variou-se 11 níveis de densidade de fluxo fotossintetizante (DFF) (0,
25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500 e 2000) em ordem decrescente (Ferreira et al., 2016).
Para o ajuste da curva de resposta fotossintética as intensidades luminosas foram testadas os
modelos hipérbole não retangular (Equação 1), hipérbole retangular (Equação 2) e exponencial
(equação 3) (Santos Junior et al. 2012).
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Pn  Pn max  Rd 1  exp I Pn max  Rd  Rd
Em que:
Φ- rendimento quântico máximo;
I- Densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativo;
Pnmax – Fotossíntese líquida máxima;
Rd – Taxa de respiração no escuro;
Θ – Convexidade;
Ainda no ajuste dos modelos, a Rd mensurada a DFF de 0 μmol fótons m-2 s-1 foi inserida
em todos os modelos e para hipérbole não retangular, o Φ mensurado entre o e 100 μmol
(fótons) m-2 s-1 foi utilizada na equação diante da alta colinearidade com o Θ (Santos Junior et
al., 2012). 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). Assim, foi utilizada para análise do efeito dos fatores, pelo melhor ajuste aos
dados expresso por menor resíduo e maior coeficiente de correlação e coerência dos valores, a
Pnmax obtidas no ajuste do modelo hipérbole retangular, o Φ mensurado por regressão linear,
por atender aos pressupostos de normalidade e homogeneidade, o que não ocorreu com os
valores obtidos pelos modelos, e a convexidade obtida pela hipérbole não retangular, único
entre os três modelos que possui tal parâmetro (Anexo).
Foi calculada a eficiência no uso da água (EUA) (µmol(CO2)mmol-1(H2O)) e a
eficiência intrínseca no uso da água (EIUA) (µmol(CO2)mmol-1(H2O)), o primeiro da razão
entre a fotossíntese liquida e transpiração e o segundo da razão entre a fotossíntese liquida e
condutância estomática (Nogueira et al., 2004).

Fluorescência da clorofila a
A fluorescência da clorofila a foi determinada em campo em duas folhas por rebrota, no
mesmo horário de medição das trocas gasosas, em folhas localizadas no terço médio da copa e
do ramo e no broto dominante, em adequado estado fitossanitário e completamente expandidas,
por meio de um fluorômetro portátil (Plant Efficiency Analiser, MK2 – 9600 – Hansatech,
Norfolk, UK). As folhas selecionadas foram submetidas a um período de adaptação ao escuro
por 30 minutos, utilizando clipes apropriados, sendo este período suficiente para a completa
oxidação do sistema fotossintético de transporte de elétrons. Posteriormente, foram expostas a
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um pulso de luz saturante de intensidade de 3000 μmol m-2 s-1 e comprimento de onda de 650
nm com duração de 5 segundos (Santos Junior et al., 2015).
A absorção dos fótons pelas moléculas de clorofilas no complexo antena (ABS),
aprisionamento nos centros de reação do PSII (TR) para conversão em energia redox no
fotossistema, a partir da redução do aceptor primário de elétrons Qa-, assim como a posterior
oxidação da Qa por transmissão de elétrons a aceptores da cadeia transportadora de elétrons até
aceptores finais do PSI (RE), são etapas em que se tem perda de energia (DI) na forma de calor
e fluorescência e que compõem a fase fotoquímica da fotossíntese. Tais etapas regulam o
transiente polifásico de transporte de elétrons (OJIP) utilizados para o cálculo dos parâmetros:
Rendimento quântico máximo (TRo/ABS-Fv/Fm); Índice de desempenho na base ABS (PIabs) e
Índice de desempenho total (PITotal) mensurados neste estudo, conforme Tabela 1 (Strasser et
al., 2004).

Tabela 1 - Parâmetros, fórmulas e definições da análise de fluorescência da chl a utilizadas neste estudo
Parâmetros e fórmulas

Definição
Intensidade de fluorescência a 50
µs.
Fluorescência máxima.

𝐹50𝑢𝑠
𝐹𝑚
𝑅𝐶

Centros de reação.

𝐴𝐵𝑆

Energia absorvida.

Ψ0
𝛿𝑅𝐸10
𝐹𝑣 ⁄Fm = φ𝑃𝑜 = 1 − (𝐹50𝑢𝑠 ⁄𝐹𝑚 )
𝑃𝐼𝐴𝐵𝑆 = (𝑅𝐶 ⁄𝐴𝐵𝑆)[φ𝑃𝑜 ⁄(1 − φ𝑃𝑜 )][Ψ0 ⁄(1 − Ψ0 )]

𝑃𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝐴𝐵𝑆 [𝛿𝑅𝐸10 ⁄(1 − 𝛿𝑅𝐸10 )]

Probabilidade
da
energia
aprisionada no PSII mover um
elétron além da QA.
Probabilidade de um elétron da
QB ser transferido até os
aceptores do PSI.
Rendimento quântico máximo
Índice de performance na base de
absorção do complexo antena do
fotossistema II-PSII.
Índice de performance de
conservação
da
energia
absorvida no complexo antena do
PSII até a redução dos aceptores
do PSI.
Strasser et al. (2004)

Teores de pigmentos cloroplastídicos
A determinação dos pigmentos cloroplastídicos foi realizada em folhas adequadas do
ponto de vista fitossanitário, semelhante as utilizadas na medição de trocas gasosas. Estas foram
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coletadas do terço médio do broto dominante, envolvidas em papel alumínio, acondicionadas
em isopor com gelo e conduzidas ao Laboratório de Fisiologia e Bioquímica vegetal (MCTINPA), onde foram determinados, logo em seguida, os teores de clorofila a, clorofila b e
carotenoides de acordo com a metodologia modificada por Lichtenthaler e Wellburn (1983).
Para a determinação dos teores de pigmentos cloroplastídicos foram retiradas amostras
de 0,1g 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, 645 e 480 nm, com auxílio do espectrofotômetro, a fim
de obter as concentrações de clorofila a (chl a), clorofila b (chl b) e carotenóides (cx+c),
respectivamente. Para se calcular as concentrações dos pigmentos cloroplastídicos, tanto na
base da massa (µmol g-1), quanto na base da área (µmol cm-2), foram utilizadas as equações
descritas por Hendry e Price (1993).
Equação
(4)
chl 𝑎 = (12,7 x A663 – 2,69 x A645)x 1,119 x V 1000 x unidade de área
Equação
(5)
chl 𝑏 = (22,9 x A645 – 4,68 x A663) x 1,102 x V 1000 x unidade de área
Equação
(6)
𝐶𝑐+𝑥 = (A480 + 0,114xA663– 0,638 x A645) x V x 1000 112,5 x unidade de área
Em que:
A: absorbância no comprimento de onda indicado;
V: volume final do extrato clorofila – acetona (ml).

Também foi calculada a concentração de clorofila total (clorofila a + clorofila b), e as
razões clorofila a/ clorofila b (chl a/chl b) e clorofila total/carotenoides (chl total/ cc+x).

Massa foliar específica e teores de nutrientes foliares

Em cada rebrota amostra foram coletadas do broto dominante (broto de maior altura)
cinco folhas (Drake et al., 2009) na altura do terço médio da copa e do terço médio do ramo,
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completamente expandidas e em adequado estado fitossanitário. Foi mensurada a área foliar
(LA) (cm2) de cada folha por meio de um medidor portátil de área foliar a laser (CI-220, CID
Bio-Science, Inc.). Posteriormente, as folhas foram secas à temperatura de 65ºC por 72 horas.
A partir da razão entre a massa seca e a área foliar foi calculada a massa foliar específica (MFE)
(g cm-2).
Para a determinação dos teores de nitrogênio, amostras contendo 0,1 g 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 EMBRAPA
(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). O fósforo foi extraído a
partir de amostras contendo 0,5 g de matéria seca submetidas à digestão nitro-perclórica, com
temperatura ajustada de 50 em 50ºC até 210 ºC, 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, Mn e Cu) foram determinados por espectrometria de
absorção atômica (Perkin Elmer, 1100B).

Delineamento experimental e análise dos dados
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC),
considerando cada cepa como uma repetição, com três tratamentos de intensidade de desbrota
(T1-1 broto, T2- 2 brotos, T3- 3 brotos), oito repetições por tratamento e medidas repetidas no
tempo. Cada parâmetro foi submetido a uma ANOVA de medidas repetidas, com fatores como
grupos fixos (intensidade de desbrota) e medidas repetidas (meses de medição). Os dados foram
previamente submetidos ao teste de normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade de
variâncias (Teste de Levene). Nos casos de não atendimento a tais pressupostos, os dados das
variáveis PAR, MFE, PIabs, Ca e Mg foram transformados pela função logarítmica (ln),
enquanto Rd, Fe e Mn pela função raiz quadrada (Zar, 1997). Em seguida, os parâmetros foram
testados quanto a hipótese de esfericidade pelo teste de Mauchly, quando violada, os graus de
liberdade para os meses de medição foram corrigidos pela estimativa de Greenhouse e Geisser,
nesta condição foram corrigidos altura e diâmetro do broto dominante, a respiração no escuro,
fator de convexidade, eficiência no uso da água, eficiência intrínseca no uso da água, clorofila
b, massa foliar específica, teores de nitrogênio, ferro e zinco. As médias foram comparadas
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utilizando o teste de médias de Bonferroni (Fild, 2009). Os programas estatísticos utilizados
foram o SigmaPlot 13.0 (San Jose, CA) IBM para confecção dos gráficos e o SPSS Statistcs
versão 21.0 (Armonk, NY) para as análises estatísticas.

RESULTADOS

Altura e diâmetro do broto dominante

A altura do broto dominante foi afetado pelo mês de medição (F(1,2, 25,197)=44,112,
Pvalor< 0,001), com aumento progressivo da altura, maior em dezembro em relação a outubro
(Pvalor <0,004) e a julho (Pvalor<0,001), maior em outubro em relação a julho (Pvalor<0,001). A
altura do broto dominante não foi favorecida pela desbrota (F(2, 21)=0,902, Pvalor=0,421) e não
houve interação entre os fatores e (F(2,4, 25,197)=0,863, Pvalor=0,494). Enquanto o diâmetro
do broto dominante não teve diferença entre os meses de medição (F(1,447, 30,384)=1,782,
Pvalor=1,782), desbrota (F(2, 21) = 0,725, Pvalor= 0,496) e interação entre os fatores (F(2,894,
30,384)=1,703, Pvalor= 0,189) (Figura 3).

Figura 3 – Altura e diâmetro do broto dominante em cepas amostras de Bertholletia excelsa Bonpl. sob
tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em plantio
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florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desvio-padrão por
tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).

Potencial hídrico foliar

O potencial hídrico foliar medido ao meio dia (Ψw) foi significativamente afetado pela
progressão da estação seca, (F(2, 42)=57,107,Pvalor<0,001), com crescente queda até o mês de
dezembro. Nesta condição, os valores mensurados em outubro foram significativamente
inferiores ao registrado no mês de julho (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni), enquanto dezembro
foi inferior a julho (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni) e outubro (Pvalor=0,005, teste de
Bonferroni). A desbrota não influenciou significativamente o potencial hídrico foliar (F(2,
21)=0,369, Pvalor=0,696) e não houve interação entre os fatores (F(4, 42)=0,201, Pvalor=0,11)
(Figura 4).

Figura 4 - Potencial hídrico foliar ao meio dia (Ψw) nas cepas amostras de Bertholletia excelsa Bonpl.
sob tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em
plantio florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desviopadrão por tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).
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Trocas gasosas foliares

A progressão da estação seca afetou a Pnmax (F(2, 30)=13,558, Pvalor< 0,001), o Φ (F(2,
30)=7,346, Pvalor=0,003) e a θ (F(1,3, 23,437)=5,363, Pvalor=0,024), tendo-se menor Pnmax e Φ
em dezembro quando comparado com julho (Pvalor= 0,002 e 0,006, teste de Bonferroni,
respectivamente para os parâmetros) e outubro (Pvalor=0,001 e 0,010, teste de Bonferroni,
respectivamente para os parâmetros). Quanto a convexidade (θ), apesar do efeito significativo
do mês de medição pela Anova (F(1,3, 23,437)=5,363, Pvalor=0,024), pelo teste de Bonferroni,
que é mais robusto, não houve diferença entre os meses. Não houve efeito do tratamento de
desbrota e interação significativa entre os fatores Pnmax (F(2, 15)=0,135, Pvalor=0,875; F(4, 30)
= 0,419, Pvalor=0,793), Φ (F(2,15)=0,963, Pvalor=0,404; F(4, 30)=0,907, Pvalor=0,472) e θ (F(2,
15)=1,805, Pvalor=0,198; F(2,15)=0,963, Pvalor=0,404) (Figura 5).
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Figura 5 - Fotossíntese líquida máxima (Pnmax) e rendimento quântico aparente (Φ) e fator de
convexidade (θ) nas cepas amostras de Bertholletia excelsa Bonpl. sob tratamento de desbrota
nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em plantio florestal adensado
submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desvio-padrão por tratamento (T1 – 1
broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).

As demais variáveis de trocas gasosas (Figura 6) foram significativamente afetadas pelo
mês de medição: Rd (F(1,531, 32,153)=7,861, Pvalor=0,003), Ci (F(2, 42)=75,657, Pvalor<0,001),
gs (F(2, 42)=16,67, Pvalor<0,001) e E (F(2, 42) = 18,255, Pvalor<0,001). O menor valor de gs foi
registrado no mês de dezembro em relação a julho (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni) e outubro
(Pvalor=0,001, teste de Bonferroni). A transpiração teve seu maior valor em outubro,
significativamente superior a julho (Pvalor=0,020, teste de Bonferroni) e a dezembro
(Pvalor<0,001, teste de Bonferroni), a Rd reduziu ao longo dos meses de medição, assim como a
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concentração de Ci, tendo sido a Rd no mês de julho em termos absolutos superior ao mês de
outubro (Pvalor=0,015, teste de Bonferroni) e de dezembro (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni),
da mesma forma que a Ci de julho foi superior a outubro (Pvalor=0,001, teste de Bonferroni) e a
dezembro (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni). Não houve efeito do tratamento de desbrota e
interação entre os fatores: Rd (F(2, 21)=1,349, Pvalor=0,281; F(3,062, 32,153)=0,427,
Pvalor=0,739); Ci (F(2, 21)=0,249, Pvalor=0,782; F(4, 42)=0,836, Pvalor=0,510); gs (F(2,
21)=0,171, Pvalor=0,844; F(4, 42)=0,121, Pvalor=0,974) e E (F(2, 21)=0,211, Pvalor=0,811; F(4,
42)=0,059, Pvalor=0,993).

Figura 6 - Fotossíntese liquida (A), respiração no escuro (Rd), concentração interna de CO2 (Ci),
condutância estomática (gs) e transpiração (E) nas cepas amostras de Bertholletia excelsa Bonpl.
sob tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em
plantio florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desviopadrão por tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).

Para EUA, não foi significativo o efeito da progressão da estação da seca (F(1,35,
28,357)=3,285, Pvalor= 0,069), não houve efeito significativo do tratamento de desbrota (F(2,
21)=0,296, Pvalor=0,747) e não houve interação significativa entre os fatores (F(2,701,
28,357)=0,798, Pvalor=0,494). Enquanto que para EIUA foi constatado efeito significativo da
progressão da estação seca (F(1,476, 31,005)=17,793, Pvalor<0,001), com menor eficiência em
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julho em relação a outubro (Pvalor = 0,003, teste de Bonferroni) e a dezembro (Pvalor<0,001, teste
de Bonferroni) e de outubro em relação a dezembro (Pvalor=0,011, teste de Bonferroni). Não
houve efeito do tratamento de desbrota (F(2, 21) = 0,220, Pvalor=0,805) e não houve interação
entre fatores (F(2,953, 31,005)=0,725, Pvalor=0,543) (Figura 7).

Figura 7 - Eficiência no uso da água (EUA) e eficiência intrínseca no uso da água (EIUA) nas cepas
amostras de Bertholletia excelsa Bonpl. sob tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.),
outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em plantio florestal adensado submetido ao desbaste. As
barras verticais representam o desvio-padrão por tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 –
3 brotos).

Fluorescência da clorofila a

Não houve efeito significativo da progressão da estação seca, do tratamento de desbrota
e interação entre fatores sobre Fv/Fm (F(2, 42)=1,48, Pvalor=0,239; F(2, 21)=0,072, Pvalor=0,931;
F (4, 42) = 0,524, Pvalor=0,719), PIabs (F(2, 42)=1,803, Pvalor=0,177; F(2, 21)=0,08, Pvalor=0,923;
F(4, 42)=1,618, Pvalor=0,188) e PItotal (F(2, 42)=2,801, Pvalor=0,072; F(2, 21)=0,002,
Pvalor=0,998; F (4, 42)=1,092, Pvalor=0,373) (Figura 8).
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Figura 8 - Eficiência quântica máxima do PSII (Fv/Fm), índices de desempenho (PIabs, PItotal) nas cepas
amostras de Bertholletia excelsa Bonpl. sob tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.),
outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em plantio florestal adensado submetido ao desbaste. As
barras verticais representam o desvio-padrão por tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 –
3 brotos).

Teores de pigmentos cloroplastídicos

Não houve efeito significativo da progressão da estação seca sobre os teores de chl a
(F(2, 42)=0,197, Pvalor=0,822), chl b (F(1,518, 31,871) = 0,497, Pvalor=0,562), Cc+x (F(2, 42) =
0,449, Pvalor=0,641), chl total (F(2, 42)=0,282, Pvalor=0,756), chl total/ Cc+x (F(2, 42)=0,294,
Pvalor=0,747). Apenas o teor de chl a/chl b teve efeito significativo do mês de medição (F(2, 42)
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=13,510, Pvalor<0,001), com menor teor no mês de julho em relação a outubro (Pvalor =0,001,
teste de Bonferroni) e a dezembro (Pvalor=0,014, teste de Bonferroni). Não houve efeito
significativo do tratamento de desbrota sobre o teor de chl a (F(2,21)=0,347, Pvalor= 0,711), chl
b (F(2, 21) = 0,0, Pvalor=1.), Cc+x (F(2, 21)=0,629, Pvalor=0,543), chl total (F(2, 21)=0,668,
Pvalor=0,524), chl total/ Cc+x (F(2, 21)=0,194, Pvalor=0,825) e chl total/ Cc+x (F(2, 21)=0,078,
Pvalor=0,925) e não houve interação significativa entre os fatores para teor de chl a (F(4,
42)=0,242, Pvalor=0,913), chl b (F(3,035, 31,871) = 0,308, Pvalor=0,822), Cc+x (F(4, 42)=0,154,
Pvalor=0,960), chl a/chl b (F(4, 42)=0,739, Pvalor=0,571), chl total (F(4, 42) = 0,192, Pvalor=0,941)
e chl total/ Cc+x (F(4, 42) = 0,635, Pvalor=0,640) (Figura 9).
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Figura 9 - Teores de pigmentos cloroplastídicos em folhas de cepas amostras de Bertholletia excelsa
Bonpl. sob tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.)
em plantio florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desviopadrão por tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).
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Massa foliar específica e teores de nutrientes foliares

O mês de medição afetou significativamente a MFE (F(1,396, 29,308)=6,442,
Pvalor=0,010), com menor valor no mês de outubro em relação à julho (Pvalor=0,022, teste de
Bonferroni) e à dezembro (Pvalor=0,001, teste de Bonferroni). O tratamento de desbrota não
afetou significativamente o investimento em MFE (F(2, 21)=0,785, Pvalor=0,469) e não houve
interação significativa entre os fatores (F(2,791, 29,308)=0,232, Pvalor=0,860) (Figura 10).

Figura 10 - Massa foliar específica (MFE) de rebrotas em cepas amostras de Bertholletia excelsa Bonpl.
sob tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em
plantio florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desviopadrão por tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).

Todos os macronutrientes foram significativamente afetados pela progressão da estação
seca: N (F(1,510, 31,707)=11,741, Pvalor<0,001); P (F(2, 42)=42,357, Pvalor<0,001); Ca (F(2,
42)=17,820, Pvalor<0,001); Mg (F(2, 42)=9,174, Pvalor<0,001) e K (F(2, 42)=46,406, Pvalor
<0,001). Os maiores teores de N e P foram observados no mês de outubro em relação a julho
(Pvalor=0,031 e Pvalor<0,001, respectivamente, teste de Bonferroni) e a dezembro (Pvalor=0,001 e
Pvalor<0,001, respectivamente, teste de Bonferroni). O teor de Ca foi menor no mês de dezembro
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em relação a julho (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni) e a outubro (Pvalor<0,001, teste de
Bonferroni), Mg foi menor no mês de outubro em relação a julho (Pvalor=0,048, teste de
Bonferroni) e dezembro (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni) e K foi menor no mês de julho em
relação a outubro (Pvalor<0,001, teste de Bonferroni) e dezembro (Pvalor<0,001, teste de
Bonferroni). Não houve efeito do tratamento de desbrota e interação de fatores para N (F(2,
21)=1,641, Pvalor=0,218; F(3,020, 31,707)=0,579, Pvalor=0,634); Ca (F(2, 21)=0,819,
Pvalor=0,454; F(4, 42)=0,948, Pvalor=0,446); Mg (F(2, 21)=1,811, Pvalor=0,188; F(4, 42)=2,43,
Pvalor=0,062) e K (F (2, 21)= 0,476, Pvalor=0,628; F(4, 42)=1,26, Pvalor=0,301). Para os teores de
P houve efeito do tratamento de desbrota (F(2, 21)=11,219, Pvalor< 0,001), com maior teor no
T1 em relação ao T2 (Pvalor<0,001) e T3 (P=0,038) e não houve interação entre fatores (F(4,
42)=2,042, Pvalor= 0,106) (Figura 11).
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Figura 11 - Teores de macronutrientes em folhas de cepas amostras de Bertholletia excelsa Bonpl. sob
tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em plantio
florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desvio-padrão por
tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).

A progressão da estação seca afetou significativamente os teores de Fe (F(1,5320,
32,179)=3,941, Pvalor=0,027), sem diferença significativa entre os meses pelo teste de
Bonferroni, e Mn (F(2, 42)=3,778, Pvalor=0,031), com menor teor no mês de outubro em relação
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a julho (Pvalor<0,024, teste de Bonferroni), sem efeito para o Zn (F(1,319, 27,695)=2,007,
Pvalor<0,165). Não houve efeito do tratamento de desbrota e interação significativa entre fatores
para nenhum dos micronutrientes: Fe (F(2, 21)=0,049, Pvalor=0,952; F(3,065, 32,179) = 0,345,
Pvalor=0,797), Zn (F(2, 21)=0,594, Pvalor=0,561; F(2,638, 27,695)=1,324, Pvalor=0,286) e Mn
(F(2, 21)=0,291, Pvalor=0,750; F(4, 42)=0,915, Pvalor=0,464) (Figura 12).

Figura 12 - Teores de micronutrientes em folhas de cepas amostras de Bertholletia excelsa Bonpl. sob
tratamento de desbrota nos meses de julho (Jul.), outubro (Out.) e dezembro (Dez.) em plantio
florestal adensado submetido ao desbaste. As barras verticais representam o desvio-padrão por
tratamento (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos e T3 – 3 brotos).
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DISCUSSÃO

A progressão da estação seca afeta negativamente as características funcionais foliares

O crescimento em altura do broto dominante foi significativamente afetado pela
progressão da estação seca, com redução de 60% no crescimento em altura do período de
outubro a dezembro em relação a julho e outubro. Considerando a importância da
disponibilidade de água para o crescimento de árvores, a menor taxa de crescimento em altura
no período de outubro a dezembro em relação ao período anterior pode ter decorrido da redução
na disponibilidade de tal recurso no solo, oriunda da combinação de menores valores de
precipitação e maiores de evapotranspiração nos períodos de baixa precipitação, agravado ao
longo dos meses de medição (Fisher et al., 2007; Costa et al., 2010).
Quanto ao comportamento de variáveis que demonstram características nutricionais,
status hídrico, assume maior relevância nas condições de estudo, para a queda na capacidade
fotossintética em dezembro, 41% menor que outubro, a gs (49% inferior a outubro), ao
considerar que os teores de N e P em dezembro foi similar ao observado em julho. A redução
nos parâmetros gs, e Ci no mês de dezembro em relação aos meses anteriores e E, assim como
manutenção dos teores de K diante da redução nos teores de N e P em relação a outubro, é um
processo comum em plantas sob estresse hídrico, resultado do aumento do controle estomático
em prol da diminuição da perda de água, o que decorreu, significativamente, em maior EIUA
no referido mês (Grieu et al., 1988; Premachandra et al., 1991; Fortini et al., 2003; Souza et
al., 2004). Neste trabalho apesar de não significativo, todos os parâmetros de fluorescência
considerados, apresentaram uma tendência a queda com a expansão do período de baixa
precipitação, tendo o PItotal apresentado valor Pvalor=0,072 para efeito do mês de medição.
Tendência coerente com outros trabalhos que apresentam aumento da dissipação como modo
de se evitar estresse oxidativo (Gonçalves et al 2010).
A redução nos teores de Ca ao longo dos meses de medição pode ser resultado da
imobilidade deste em combinação com processos ligados a ontogenia foliar e redução da
condutância em dezembro, com aumento crescente de sua concentração ao longo de estações
de crescimento vindo a explicar a maior concentração em julho, desfavorecido em outubro pela
idade das folhas e em dezembro pela diminuição da condutância provavelmente relacionada a
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disponibilidade de água no solo e efeitos de mudanças e demandas atmosféricas (Hill et al.,
1980; Oleskyn et al., 2000; Costa et al., 2010).
Os meses de julho e outubro não se tem afeito negativamente sobre características
funcionais foliares, não caracterizando condição de estresse. A menor MFE, no mês de outubro,
características observadas em folhas mais jovens, assim como maior teor de N, P e K permitem
indicar que a atividade metabólica tenha sido favorecida no referido mês por fatores ligados a
ontogenia foliar, como provável contribuição da maior emissão de folhas desta espécie no início
do período de baixa precipitação (Reich et al., 1991; Kitajima et al., 1997; Tonini, 2011;
Ferreira, 2013). O aumento dos teores de N e P no mês de outubro em relação a julho, foi similar
ao reportado por Ferreira (2013), que descreveu um aumento dos teores de tais nutrientes no
período de baixa precipitação em relação ao de alta precipitação para clones adultos da espécie.
A manutenção dos valores para Pnmax e Φ no mês de outubro em relação a julho e a
dezembro provavelmente foi impulsionado pelo aumento dos teores de P e N no referido mês,
como resultado da maior concentração destes nutrientes em folhas mais jovens, o que contribui
a atividade da rubisco, açucares fosfatados e teor de pigmentos clorosplastídicos (Caemmerer
e Farquhar, 1981; Wong et al., 1985; Sage e Pearce, 1987; Reich et al., 1991; Mitchell e
Hinckley, 1993; Kitajima et al., 1997; Carswell et al., 2000; Evans e Poorter, 2001; Wright et
al., 2004). Enquanto os maiores valores de E no mês de outubro, considerando a ausência de
mudanças quanto a gs em relação ao mês de julho, permite sugerir que diferenças a nível
anatômico e morfológico, ligadas a ontogenia foliar, como densidade de células, deposição de
cutina e ceras, assim como composição destes, em concordância com a menor massa foliar
específica no mês de outubro, devem ter conferido menor resistência ao processo de
transpiração no referido mês em relação aos demais (Aasamaa et al., 2005; Bringe et al., 2005;
Pantin et al., 2012). Sendo tal hipótese reforçada pela correlação de Pearson negativa entre a
MFE e a E utilizando os dados dos dois primeiros meses (r2=-0,357, Pvalor= 0,01, n=72).
Quanto ao potencial hídrico foliar mensurado ao meio dia, ocorreu uma redução gradual
ao longo dos meses de medição, com menores valores em dezembro em relação aos meses
anteriores e em outubro em relação a julho. A despeito da redução mensurada entre os meses
de outubro e julho, não é possível concluir sobre efeitos diretos da diminuição da
disponibilidade de água no solo sobre o potencial hídrico foliar no referido período, ao
considerar que estas nem sempre apresentam boas relações e que o potencial hídrico foliar pode
ser resultado de se manter os estômatos abertos ao longo do dia, decorrendo em maior
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transpiração por demanda atmosférica combinada a menor resistência a perda por fatores
ontogenéticos, podendo retornar a condição de hidratação durante a noite (Niinemets et al.,
1999; Sato et al., 2006; Ferreira et al., 2006). Ainda para tal resultado, ao considerar que houve
aumento da transpiração e manutenção dos valores gs, não existe indicativos que caracterizam
o estresse hídrico, pois em tais condições é comum a redução destes valores decorrente do
aumento da concentração de ácido abscísico (Niinemets et al., 1999; Pou et al., 2008;
Randriamanana, 2012). Enquanto o potencial hídrico foliar mensurado em dezembro, ao
considerar o comportamento das demais variáveis, parece ter decorrido de déficit hídrico no
solo, tendo afetado significativamente os parâmetros supracitados.
Os teores de pigmentos cloroplastídicos chl a/chl b foi significativamente afetado pelo
mês de medição, com menores valores no mês de julho. Com o aumento dos níveis de
irradiância trabalhos têm evidenciado para espécies arbóreas o aumento da relação chl a/chl b,
como resultado da redução da dimensão do complexo antena (Evans e Pooter, 2001).
Considerando que chl b está mais externamente ao PS(II) e que a chl a serve como componente
de ligação entre o complexo antena e os centros de reação dos fotossistemas, o aumento da
relação entre chl a/chl b geralmente relacionada com a redução do PSII/PSI. A relação não
significativa entre a medição ao longo dos meses nos teores dos demais pigmentos,
principalmente protetivos contra alta irradiância, vem demonstrar mecanismos adotados pela
espécie na referida condição, crescendo em um sub-bosque do plantio e levam a supor que
mudanças significativas nos teores de Cc+x para a espécie pode ser um mecanismo adotado de
forma mais significativa em plantios expostos a luz direta (Ferreira et al., 2009; Hallik et al.,
2012). Adicionalmente, este resultado sugere que este parâmetro é mais dependente dos níveis
de irradiância e menos sensível ao estresse hídrico, diante da manutenção dos valores em
dezembro.

Alguns componentes funcionais e nutricionais parecem exigir condições mais extremas de
estresse

A ausência de respostas significativas quanto a fluorescência da clorofila a, converge
com os resultados obtidos para pigmentos, com os meses de medição afetando apenas a relação
entre Chl a/ Chl b e demonstram que a abertura estomática é um processo mais sensível a
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mudanças nas condições de disponibilidade de água , enquanto mudanças a nível de estrutura e
funcionalidade de biomemenbranas do tilacóide no controle da etapa fotoquímica demandam
maior estresse para ter afetado sua funcionalidade (Souza et al., 2004). Enquanto os teores de
Mg, N e P e micronutrientes tiveram maior similaridade com a MFE, mostrando-se mais
relacionados a idade das folhas.

A prática silvicultural de desbrota não influenciou o crescimento e as características
funcionais foliares
O tratamento de desbrota resultou em reduções em média de 51% para o T1 e 18% para
T2 na soma da área seccional das rebrotas nas cepas amostras, sem proporcionar maiores
crescimento altura e diâmetro do broto dominante, nem efeito significativo sobre a
funcionalidade foliares ou interação com a progressão da estação seca. Apesar de alguns
trabalhos indicarem para algumas espécies a ausência de efeito significativo da desbrota sobre
o crescimento como resultado da autorredução do número de brotos após o tratamento, a
ausência de efeito da desbrota sobre tais variáveis no presente estudo pode ter decorrido da
ineficiência em se aplicar o tratamento a nível de cepa ou de maior demanda de tempo para tais
respostas (Cacau et al., 2008; Souza et al., 2016). Sendo as condições a serem favorecidas com
o tratamento, como a disponibilidade de recursos primários, em um plantio florestal adensado,
condicionadas determinantemente pelos demais componentes biológicos e condições físicas do
meio. Ainda na otimização de recursos, a condição no local de sub-bosque, caracterizado
predominantemente por luz difusa, pode ter sido determinante para não proporcionar diferenças
significativas entre os tratamentos na utilização da irradiância, em decorrência da distribuição
uniforme deste componente nestes tipos de ambiente (Choudhury, 2001). Desta forma, surge a
necessidade de averiguações que implemente experimentos em nível de área experimental para
demais conclusões sobre efeito da desbrota ou acompanhamento por mais tempo, o que sugere
que a implementação do tratamento de desbrota, diante dos custos e reduções do produto deve
ser viável em rotações mais longas onde se tenha como objetivo um produto de maior qualidade
(8 a 10 anos) (FAO, 1981, Souza et al., 2016).
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CONCLUSÃO

A progressão da estação seca afeta o crescimento acima do solo e a funcionalidade foliar
de rebrotas de B. excelsa em anos anômalos de El Niño. Em contrapartida, a prática silvicultural
de desbrota em nível de cepa não promove mudanças no crescimento e das características
funcionais foliares nas fases iniciais do tratamento (180 dias). Por último, o efeito da progressão
da estação seca sobre o crescimento e as características foliares independe da variabilidade do
número de rebrotas por cepa.
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CONCLUSÕES GERAIS

O diâmetro das cepas e os níveis de irradiância fotossinteticamente ativa influenciam o
crescimento de rebrotas de B. excelsa. Para o diâmetro das cepas, os resultados obtidos
permitem sugerir que se evite realizar o desbaste em diâmetros acima de vinte centímetros,
visando conciliar o crescimento e a sobrevivência. Para a irradiância fotossintéticamente ativa,
a partir de determinados níveis não existe contribuição no crescimento acima do solo. O
diâmetro e os níveis de PAR estão relacionados com maiores taxas fotossintéticas, maior
condutância estomática, mas em termos nutricionais e morfológicos, o diâmetro das cepas tem
relação com os teores de nitrogênio e ferro na base da massa, maior investimento em área foliar
e distribuição gaussiana para MFE e PItotal, enquanto os níveis de PAR se relacionam com
fósforo e nitrogênio na base de área e decorrem adicionalmente, em maior massa foliar
específica. O que leva a indicar que a condução de rebrotas desta espécie deve atentar-se para
ambos os fatores no objetivo de melhores resultados.
Os primeiros meses do período de baixa precipitação não conferem danos a capacidade
fotossintética, sendo esta, nesta fase, provavelmente favorecida por fatores ligados a maior
intensidade de emissão de folhas novas no início do período de baixa precipitação. A possível
redução gradual da disponibilidade de água no solo com a extensão do período seco em um ano
de El Niño, propociona sintomas de déficit hídrico, com redução das taxas de crescimento,
capacidade fotossintética, condutância estomática e transpiração, aumento da EIUA e
manutenção dos teores de K, enquanto se reduz os teores de N e P. Alguns componentes
analisados mostram maior independência de mudanças em tais condições e maior depedência
de ontogenia foliar (micronutrientes e MFE). Desta forma, para obtenção de melhores
resultados, recomenda-se que práticas silviculturais, como rega, devam ser implementadas nos
últimos meses do período de baixa precipitação em anos de El Niño. Adicionalmente, mudanças
na funcionalidade e estrutura do fotossistema II, parece requerer condições mais extremas de
anomalias, enquanto a condutância e a etapa bioquímica da fotossíntese demonstram maior
sensibilidade. O tratamento de desbrota realizado a nível de cepa não resulta em otimização dos
recursos, mudanças funcionais ou maior crescimento, como possível resultado da interferencia
dos demais componentes bióticos em uma plantio adensado ou demandas relacionadas ao tempo
de tratamento.

- 97 -

Desta forma, considerando o exposto, conclui-se que o crescimento e as características
ecofuncionais foliares das rebrotas de B. excelsa em plantio florestal submetido ao desbaste
estão relacionados positivamente com o diâmetro das cepas e com a irradiância
fotossinteticamente ativa e são afetados pela progressão da estação seca em ano de El Niño. O
aumento do diâmetro das cepas aumenta a frequência de cepas mortas.
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ANEXO

Modelos de desempenhos (Pn-I) e seus parâmetros

Curvas modelos de resposta (Pn-I) para os meses de julho (A), outubro (B) e dezembro (C), valores
médios das mensurações pontuais são representados pela linha vermelha no Box-plot.
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Parâmetros dos modelos exponencial (Exp.), hipérbole retangular (H. R), hipérbole não retangular (H.
N. R), valores mensurados (Mens) e resultados estatísticos dos ajustes para os meses de julho (Jul.),
outubro (Out.) e dezembro (Dez)
Parâmetros
Mês
Modelo QMR ± IC95%
r2
p
Φ
Pnmax
θ

Jul.

Out.

Dez.

Exp.

0.252±0.054

0.98±0.009 <0,001 0.052±0.002*

8.17±0.979*

.

H.R.

0.048±0.022

0.99±0.005 <0,001 0.071±0.003*

9.40±1.167*

.

H.N.R.

0.411±0.067

0.97±0.007 <0,001

10.54±1.326* 0.908±0.033*

Mens.

.

Exp.

.

.
0.042±0.003

8.98±0.977*

.

0.431±0.203

0.96±0.020 <0,001 0.050±0.007*

9.22±1.103*

.

H.R.

0.188±0.115

0.98±0.012 <0,001 0.068±0.010* 10.88±1.460*

.

H.N.R.

0.608±0.191

0.95±0.019 <0,001

Mens.

.

Exp.

.

.

13.46±2.738* 0.881±0.036*
9.72±1.136*

.

0.158±0.112

0.043±0.005
<0,001
0.96±0.034
0.051±0.010*

5.70±0.637*

.

H.R.

0.100±0.068

0.97±0.022 <0,001 0.073±0.015*

6.41±0.725*

.

H.N.R.

0.307±0.168

0.92±0.06 <0,001

6.95±0.742* 0.947±0.024*

Mens.

.

.

.
0.033±0.007

6.17±1.203

.

Nota: *p<0,001

Fotossíntese líquida máxima (Pnmax) e rendimento quântico aparente (Φ) estimados pelo modelo
exponencial (Exp.), hipérbole retangular (H. R), hipérbole não retangular (H. N. R) e valores
mensurados (Mens) para os meses de julho (A), outubro (B) e dezembro (C) (T1 – 1 broto, T2 – 2 brotos
e T3 – 3 brotos)
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