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RESUMO

Dados recentes revelam que nos últimos anos o desmatamento tem crescido de

forma progressiva na Amazônia. Por outro lado, estudos ecológicos, silviculturais e

fisiológicos de espécies arbóreas crescidas sob condições de plantio ou regeneração
<<>

natural ainda são poucos e fragmentados. Desta forma, a falta de conhecimento sobre o
comportamento ecofisiológico das espécies nativas crescendo em ambientes alterados

tem se tomado um fator limitante para a tomada de decisões por parte do governo e da

iniciativa privada no sentido de implementar projetos sustentáveis de recuperação de
áreas degradadas. Portanto, a hipótese deste estudo foi que espécies arbóreas de

crescimento rápido apresentam diferentes estratégias de sobrevivência, adaptação e
acúmulo de biomassa quando plantadas sobre área degradada. Para consubstanciar o
estudo analisou-se variáveis relacionadas ao crescimento das plantas, absorção e

utilização de nutrientes, indicadores de estresse, desempenho fotossintético e eficiência

no uso da água em plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área
degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central. O estudo foi realizado na

Província Petrolífera de Urucu (4®53'S e 65^11'W), distante 600 km de Manaus,
Amazonas, Brasil. As espécies estudadas foram Bellucia grossiilarioides, Bombacopsis
macrocalyx, Cecropiaflcifolia, Cecropia sciadophylla, Chiysophylhm scmguimlenttim.
Eugenia cumini,Inga edulis e Irianthera macrophyla. As variáveis analisadas envolvem
a análise de crescimento absoluto e relativo das plantas, concentração de nutrientes

foliares, concentrações de pigmentos cloroplastídicos, eficiência fotoquímica do aparato
fotossintético, trocas gasosas e as características fotossintéticas. Os resultados

demonstram que as espécies estudadas utilizam diferentes padrões de crescimento no

que se refere ao aumento em altura, diâmetro do caule e expansão da área foliar. Ainda,

quanto à expansão da área foliar, observou-se que as espécies apresentaram diferentes
estratégias de crescimento, por exemplo, E. cumini investiu mais no crescimento
absoluto do número de folhas enquanto que as duas espécies de Cecropia investiram

mais em área foliar. Adicionalmente, observou-se que C. sanguinolenium apresentou a

menor porcentagem de sobrevivência quando comparada com B. macrocalyx, C.

fícifolia, E. cumini^ L edulis e I. macrophyla. Em relação ao estado nutricional foliar
verificou-se que as espécies apresentaram diferentes exigências e/ou estratégias
diferenciadas quanto ao acúmulo de elementos minerais, com destaque para /. edulis

XV

que, sendo da família Mimosacea, teoricamente tenha sido favorecida pela fixação de
N2 e, por conseguinte, acumulou maior quantidade de nitrogênio nas folhas. Quanto aos

indicadores de estresse, os resultados sugerem que maiores concentrações de clorofila

total podem fazer parte de uma estratégia para aumentar a absorção de luz e, que em
condições de alta irradiância, o acúmulo de carotenóides pode ser importante para a
<f1

proteção do aparato fotossintético. No que se refere à eficiência fotoquimica do
fotossístema II, observou-se que C sanguinolenium apresentou maior grau de

fotoinibição quando comparada com as demais espécies estudadas. Quanto à
assimilação de carbono, observou-se que C. flcifolia, C. sciadophylla, E. cumini e 1.
edulis apresentaram as maiores taxas fotossintéticas quando comparadas com as outras

quatro espécies. No que se refere às trocas gasosas, observou-se que altas taxas de

fotossíntese foram acompanhadas por altas taxas transpiratórias, sugerindo que as

quatro espécies mais destacadas, em termos de fotossíntese, podem diminuir suas

performances fotossintéticas caso sejam submetidas a períodos com baixa
disponibilidade hídrica no solo. Desta forma, conclui-se que há diferenças marcantes

entre as espécies estudadas quanto às estratégias adotadas para a captação e a utilização
dos recursos primários e essas diferentes estratégias podem ser determinantes para a

sobrevivência, adaptação e acúmulo de biomassa das espécies plantadas sobre sítios
específicos, como por exemplo, áreas degradadas por atividade petrolífera na Amazônia
Central.
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ABSTRACT

Recent data reveals that in the last years, deforestation of the Amazon has grown
at an increasing rate.

Nevertheless, ecoletogical studies (both silvicultural and

physiological) of arboreal species grown under plantation or natural regeneration
conditions are inconsistent and few. For this reason, a lack of knowledge about the

ecophysiological behavior of natively grown species in altered environments has
become a limiting factor when decisions have to be made by the govemment and the

private sector for the implementation of sustainable projects designed to recuperate
degraded areas. Therefore, the hypothesis ofthis study was that fast-grow wood species

demonstrate different strategies of survival, adaptation, and accumulation of biomass

when planted in degraded areas. To evaiuate this hypothesis, the study analyzed
variables related to plant growth, absorption and utilization of nutrients, stress
indicators, photosynthetic performance, and water use efficiency, in young plants of

eight arboreal species in degraded oil production areas of Central Amazônia. The study
took place in the oil-producing province of Urucu (4°53'S and 65 11 W),600 km ffom
Manaus, Amazonas, Brazil. The species studied were Bellucia grossidarioides,
Bombacopsis macrocalyx^ Cecropia ficifolia, Cecropia scicuiophylla, Chtysophyllum
sangirínolentum. Eugenia cuntini, Inga edulis e Irianíhera macrophyla. The included
variables analyzed the evaluation of absolute and relative growth of plants,
concentration

of foliar

nutrients, concentration

of chloroplastid

pigments,

photochemical efficiency of photosynthetic apparatus, gas exchange, and general
photosynthetic features. The results demonstrate that the studied species showed

different pattems of growth with respect to increase in height, diameter of stems, and

expansion of leaf area. Also, in reference to leaf area, it was observed that different

species presented different strategies of growth, for example,E. cumini invested more in
absolute growth than the total number of leaves while the two species of Cecropia
invested more in the total leaf area.

Additionally, it was observed that C.

sanguinolentum showed a iower percentage of survival when compared with B.
macrocalyx, C. ficifolia, E. cumini, /. edulis, and /. macrophyla. In relation to the
nutritional state of the leaves, it was found that different species demonstrated different
demands and/or strategies for the accumulation of mineral elements. /. edulis ,from the
family Mimosaceae, stood out particularly, having been favored for its nitrogen fixing
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ability. Of ali the species, it accumulated the greatest quantity of nitrogen in its leaves.

As for stress indicators, the results suggest that great concentrations of total chlorophyll
can be part of a strategy to increase light absorption and in conditions of high irradiance,
the accumulation of carotenoids can be important for the protection of the

photosynthetic apparatus. In reference to the photochemical efficiency of the

photosystem II, it was observed that C. sanguinolentum showed the highest degree of
photoinhibition when compared with the other species studied. As for the assimilation

of carbon, it was found C.ficifolia, C. sciadophylla, E. cumini and /. edulis^ presented
the greatest photosynthetic rates when compared with the other four species. High rates
of photosjmthesis were accompanied by high rates of transpiration, suggesting that the
four species that stood out, in terms of photosynthesis, may be able to reduce their

photosynthetic output when faced with periods in which little water is available in the

soil. In summary, it is concluded that there exist noticeable differences among the
studied species with respect to adopted strategies for retrieval and utilization of primary
sources.

Moreover, these different strategies can be determinant in the survival,

adaptation, and accumulation of biomass, thus confirming the hypothesis proposed.
This hypothesis is constructed from the presupposition that the success or failure of

florestral plantios is extremely dependent on the flinctional behavior of the species

planted within the specified sites, in this case, degraded oil-producing areas of Central
Amazônia.
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1. INTRODUÇÃO

A Amazônia brasileira, com cerca de 40% das florestas tropicais remanescentes do
planeta, desempenha um papel importante na manutenção do ciclo global de carbono, dos

ciclos biogeoquímicos, do ciclo hidrológico, das condições climáticas global e regional e,
consequentemente, na preservação da biodiversidade (Salati & Vose, 1984; Philips et ai,

1998; Fearnside, 1999; Moutinho & Nepstad, 2001; Laurance et al, 2002). Com isso,
verifíca-se grande preocupação do Governo Federal e da comunidade científica quanto ao

futuro da Amazônia, devido as mudanças econômicas que continuam exercendo
considerável pressão sobre os ecossistemas naturais da região. Neste cenário, os modelos de
desenvolvimento implementados na Amazônia, com base nos incentivos do Governo

Federal em acelerar o desenvolvimento econômico em escala industrial para atividades de

agropecuária, exploração de madeira, mineração e exploração de petróleo e gás natural,
vêm promovendo avanço acelerado do desmatamento na região (Fearnside, 1993, 1999;
Nepstad et ai., 1997, 1999; Laurance et al., 2001). Estimativas recentes mostram que a
média anual de desmatamento na Amazônia brasileira, para 2001 e 2002, foi da ordem de

2,15 milhões de ha (INPE, 2003), indicando que o desmatamento na região assinala
tendência crescente, quando comparado com a média anual de 1,73 milhões de ha

encontrada para o período de 1995 a 2000(INPE,2000). Dessa forma, o aumento crescente

do desmatamento na região deverá aumentar a fragmentação da floresta em escala espacial
ampla, resultando em remanescentes florestais que seriam muito mais vulneráveis que as
florestas intactas à exploração de madeira, aos incêndios florestais e a outras atividades que
causam a degradação ambiental(Laurance et ai, 2001).
Os processos de degradação, geralmente, são resultantes de atividades antrópicas

que podem causar desequilíbrio e destruição parcial ou total dos ecossistemas (Ab'Saber et
ai, 1997)- A regeneração natural da floresta secundária, em áreas que se encontram em
estado de degradação, é muitas vezes um processo lento e incerto, dificultado por uma

combinação de fatores incluindo as pressões humanas, a baixa fertilidade dos solos, as

condições microclimáticas desfevoráveis (alta irradiância e altas temperaturas), os períodos
com baixa disponibilidade de água, a persistência da vegetação espontânea e de outras

espécies não arbóreas, as taxas de predação de mudas e sementes, a baixa quantidade de
sementes no banco de sementes do solo e as baixas taxas de sementes vindas da vegetação

arbórea circunvizinha (Uhl & Jordan, 1984; Nepstad et ai, 1991; Parrotta et ai, 1997ab;
Kolowski, 2002). Em áreas degradadas por atividades de mineração ou exploração

petrolífera, os processos de regeneração natural são geralmente mais difíceis, devido à
remoção da camada superfícial e de parte da camada subsuperfícial do solo, provocando
mudanças nas características químicas e físicas do mesmo solo (e. g., modificação do pH e

compactação) e distúrbios sobre os ecossistemas, requerendo, assim, uma intervenção
humana efetiva, com o objetivo de acelerar a reabilitação do sítio degradado.
Muitos estudos têm mostrado que os plantios florestais podem fecilitar os processos

ecológicos de regeneração natural e sucessão florestal e/ou reabilitar a área degradada,

principalmente, em locais onde as atividades antrópicas foram intensas e as barreiras
químicas, físicas e biológicas persistem (Lugo, 1992; Parrotta, 1993; Brown & Lugo, 1994;
Vieira et al, 1994; Parrotta et ai, 1997b; Silva Júnior et ai, 1997; Dekker-Robertson &

Libby, 1998). Os efeitos facilitadores dos plantios florestais podem ocorrer devido às
mudanças nas condições microchmaticas (diminuição da temperatura do ar e do solo,
diminuição da exposição direta do solo aos raios solares) em fevor da sobrevivência e
crescimento das mudas de espécies arbóreas, ao desenvolvimento de uma camada de liteira

e de húmus nos primeiros anos de crescimento do plantio, a diminuição da competição com

ervas espontâneas, a redução da erosão e a diminuição das perdas de nutrientes do sistema e
ao aumento da complexidade estrutural da vegetação (Engel & Parrotta, 2001; Nichols et

al, 2001). Contudo, na tentativa de se realizar projetos de reflorestamento e de recuperação
de áreas degradadas, têm-se verificado sérios problemas. Dentre esses problemas, a feita de

informações científicas sobre a silvicultura, a ecoletogia, a físiologia das plantas e suas
inter-relações, provavelmente constituam a razão fundamental para a ausência de ações

concretas e efetivas por parte do governo e da iniciativa privada visando à implementação

de projetos sustentáveis de recomposição florestal em áreas degradadas.

o sucesso do estabelecimento das plantas no campo depende da sua capacidade de

captar e utilizar recursos primários como água, CO2, luz e nutrientes. Essa capacidade é
uma característica inerente de cada espécie. Dessa forma, a compreensão das estratégias
ecofisiológicas utilizadas pelas plantas em resposta aos fetores ambientais, constitui-se em
uma ferramenta importante para a seleção de espécies apropriadas para íins de

reflorestamento. Nesse sentido, Kageyama (1990) sugere que o fracasso de muitos plantios
florestais ocorre por não se considerar as diferenças ecofisiológicas das espécies nativas. As

plantas destinadas à revegetação de áreas alteradas devem possuir caraterísticas como; a)
alta produção de biomassa, com o intuito de promover a cobertura do solo e, b) alta
capacidade de adaptação às condições de alta irradiância, altas temperaturas, baixa

disponibilidade de nutrientes e períodos com baixa disponibilidade hídrica.

A produtividade da planta, de maneira geral, é determinada por vários fetores,
incluindo a quantidade de folhagem, a capacidade fotossintética individual das folhas e a

disponibilidade de nutrientes no solo como um fritor chave na determinação da biomassa
(Marenco et al., 2001b). Por sua vez, um maior ganho de biomassa vegetal esta,
geralmente, relacionado com um eficiente mecanismo fotossintético. Contudo, a
fotossíntese pode sofrer alterações em função de fatores externos (luz, CO2, H2O,
nutrientes, temperatura e poluentes) e de fetores internos como condutância estomática,
transpiração, concentração de fotoassimilados, concentrações de nutrientes na folha e teores
de pigmentos cloroplastídicos (Dewar et al., 1998; Thomley, 1998; Larcher, 2000). Os

nutrientes possuem funções especificas e, por isso, são essenciais para o metabolismo da
planta. Os macronutrientes são importantes por participarem da estrutura de compostos
orgânicos, tais como proteínas (N, S), ácidos nucléicos (N, P), moléculas de clorofila (N,

Mg), adenosina trifosfato (P), ou atuarem como solutos osmóticos (K). Já os
micronutrientes (Fe, Mn, Cu, Zn) atuam como componentes (grupos prostéticos) e/ou
ativadores enzimáticos. O Fe, Mn, e Cu são constituintes de proteínas envolvidas na

transferência de elétrons na fotossíntese(Marschner, 1995; Taiz & Zeiger, 2002).
Além de uma alta capacidade em realizar fotossíntese, é importante que espécies

crescendo em ambientes estressantes sejam capazes de usar o recurso água de maneira

eficiente, já que plantas com elevado potencial em assimilar CO2 podem apresentar
dificuldades no acúmulo de biomassa quando plantadas sob condições de babca

disponibilidade hídrica. Em condições de estresse por alta irradiância, situação freqüente

nos trópicos, os teores de clorofílas e carotenóides e a fluorescência da clorofila a podem
ser bons indicadores de plantas respondentes à alta intensidade luminosa (StraussDebenedetti & Bazzaz, 1991; Vieira, 1996; Gonçalves et al., 2001), sendo utilizadas para
avaliar a capacidade de aclimatação de espécies sob essas condições (Krause & Weis,

1991).

Com intuito de obter uma melhor compreensão das estratégias adotadas por espécies

de crescimento rápido quanto a utilização de recursos primários como água, CO2, luz e
nutrientes, esse trabalho foi dividido em três capítulos:

1) Capítulo 1: Apresenta estudo sobre a porcentagem de sobrevivência, análises de

crescimento absoluto e relativo das plantas e concentrações foliares de macronutrientes e
micronutrientes, afim de se verificar o potencial de crescimento e as exigências nutricionais

de espécies plantadas sobre área degradada.
2) Capítulo n: Apresenta estudo sobre as concentrações de pigmentos

cloroplastídicos e sobre os parâmetros derivados da indução da cinética de fluorescência da
clorofila a, a fim de conhecer as diferentes estratégias utilizadas pelas plantas sob
condições de estresse por aha radiação.

3) Capítulo ni: Apresenta estudo sobre a capacidade das espécies em assimilar
carbono e sobre a eficiência na utilização da água, a fim de sugerir um grupo de espécies
com potencial de acumular biomassa quando plantadas sobre área degradada.

Portanto, a hipótese deste estudo foi que espécies arbóreas de crescimento rápido
apresentam diferentes estratégias de sobrevivência, adaptação e acúmulo de biomassa

quando plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.

2.0BJETrV0S

2.1. Objetivo Geral

Estudar o comportamento ecofísiológico de plantas jovens de oito espécies arbóreas

plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central, com a
finalidade de selecionar espécies mais adequadas para plantios futuros.
2.2. Objetivos Específicos

1. Analisar a porcentagem de sobrevivência e parâmetros alométricos de crescimento

(altura, diâmetro do coleto, número de folhas, área foliar específica e área foliar).
2. Estudar o acúmulo e a eficiência no uso dos nutrientes por meio da determinação das

concentrações foliares de macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg) e micronutrientes (Fe,
Cu, Mn e Zn).

3. Estudar alguns indicadores de estresse por alta radiação a partir da quantificação dos
teores de pigmentos cloroplastídicos (clorofilas a e b e carotenóides) e da fluorescência
da clorofila a (fluorescência inicial, fluorescência máxima e fluorescência variável).
4. Estudar o desempenho fotossintético (fotossíntese máxima, respiração no escuro, taxa
de carboxilação, taxa de oxigenação, fotorrespiração e taxa de transporte de elétrons), a
eficiência no uso da água e a eficiência intrínseca do uso da água.

Capítulo 1

Estabelecimento Inicial das Plantas e Concentração de Nutrientes nas

Folhas de Espécies Arbóreas Plantadas sobre Área Degradada por
Atividade Petrolífera na Amazônia Central

1. INTRODUÇÃO

Muitas áreas, após serem desmaiadas e exploradas, ficam em estado avançado de

degradação, onde barreiras químicas, físicas e biológicas, fireqüentemente, dificultam os
processos de regeneração natural da floresta secundária (Uhl & Jordan, 1984; Nepstad et

ai, 1991; Parrotta, 1992; Brown & Lugo, 1994; Parrotta ei ai, 1997a). Dentre essas

barreiras destacam-se a baixa quantidade de sementes, as condições microclimaticas
desfavoráveis (alta irradiância e altas temperaturas) para a germinação das sementes e para

o estabelecimento das mudas, as limitações por nutrientes, os períodos com menor
disponibilidade hídrica e a competição com a vegetação espontânea mais agressiva, como,

por exemplo, plantas das &mílias poaceae e ciperaceae (Uhl & Jordan, 1984, Uhl, 1987;
Uhl et al, 1988; Parrotta, 1992; Brown & Lugo, 1994; Aide et al, 1995; Parrotta et ai,
1997a).

Em áreas degradadas por atividades de mineração ou exploração de petróleo e gás
natural, as dificuldades impostas aos processos de regeneração natural, geralmente, são

mais intensas devido à remoção da camada superficial do solo e aos distúrbios provocados
no perfil do solo (Parrotta et ai, 1997b), resultando na eliminação do banco de sementes,
na compactação do solo, na diminuição da capacidade de retenção de água e no aumento da
saída de nutrientes do sistema. Com isso, fez-se necessária uma intervenção humana mais
efetiva, com o intuito de fecilitar a regeneração natural e a recuperação da área degradada.
Muitos estudos têm mostrado que os plantios florestais podem fecilitar os processos

ecológicos de regeneração natural e de sucessão florestal com a finalidade de reabilitar

áreas degradadas, principalmente, em locais onde as atividades antrópicas foram intensas e
as barreiras químicas, físicas e biológicas persistem de forma mais acentuada (Uhl, 1988;

Lugo, 1992; Brown & Lugo, 1994; Vieira et ai, 1994; Parrotta et ai, 1997b; Parrottta &
Knowles, 1999; Nichols et ai, 2001). A utilização de espécies arbóreas de crescimento

rápido tem sido uma estratégia adotada em muitos plantios florestais para fins de
recuperação de áreas alteradas, objetivando um rápido acúmulo de biomassa na vegetação e

nos horizontes superficiais do solo. No ambiente edáfico, o acúmulo de biomassa é

importante para a estabilização das propriedades físicas e químicas do solo, aumentando a
quantidade de matéria orgânica e, por conseqüência, melhorando a capacidade de retenção
de água e de nutrientes, formando um ambiente mais propicio ao estabelecimento de
espécies nativas provenientes da regeneração natural e/ou artificial (Fisher, 1995; Lugo,
1997; Mapa, 1995; Parrotta, 1999; Marenco et ai, 2001b).

A sobrevivência e o estabelecimento das espécies no campo, em grande parte,

depende de sua estratégia em utilizar os recursos naturais como água, CO2,luz e nutrientes.

Dalling et ai (1999) atribuem o sucesso do estabelecimento de plantas sobre áreas de

grandes clareiras à sua capacidade de investir em biomassa foliar. O potencial produtivo é

função do potencial genético de cada espécie associado aos fatores do meio que, juntos,
determinam a estrutura, o crescimento e o desenvolvimento das plantas (Lawlor, 2002). O
acúmulo de biomassa pelas plantas é determinado por vários fatores incluindo, dentre

outros, o número de folhas e/ou área foliar, a capacidade fotossintética individual das
folhas, a capacidade em acumular e/ou utilizar os nutrientes de maneira eficiente e a
disponibilidade de nutrientes e de água no solo (Marschner, 1995; Comelissen et ai, 1997;
Marenco et ai, 2001b). O ganho de biomassa está diretamente relacionado com a

interceptação da radiação (Monteith, 1977), devido a necessidade das plantas em utilizar a
luz solar como fonte de energia para todo o metabolismo. A interceptação da radiação

depende da área foliar total da planta, integrando o tamanho e o número de folhas. Contudo,
a falta de condições fevoráveis como a baixa disponibilidade de nutrientes pode prejudicar
o investimento em biomassa foliar.

Os nutrientes que possuem fimções específicas no metabolismo dos vegetais são

essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Os nutrientes podem ser
divididos em dois grupos, sendo o grupo dos nutrientes requerido em maior quantidade

pelas plantas chamado de macronutrientes e o grupo de nutrientes requeridos em menor
quantidade chamado de micronutrientes. Os macronutrientes são importantes por

participarem da estrutura de compostos orgânicos, tais como proteínas, moléculas de
clorofila, adenosina trifosfato, ou ainda atuarem como solutos osmóticos. Já os

micronutrientes metálicos (Ferro, Manganêsn, Zinco e Cobre) estão envolvidos na

biossíntese de proteínas, com a transferência de elétrons tanto nos cloroplastos como nas
mitocôndrias e/ou funcionando como ativadores enzimáticos (Marschner, 1995).
Dentre os macronutrientes, o nitrogênio (N) e o fósforo (P) são determinantes do

crescimento das plantas em ecossistemas naturais (Koerselman & Meuleman, 1996). A
deficiência de N e P é responsável por diminuir o crescimento da parte aérea da planta,

especificamente, o número de folhas e o tamanho individual das folhas (Lynch et ai, 1991;
Lawlor, 2002). O nitrogênio é determinante para a síntese de aminoácidos e, por
conseguinte, das proteínas. Com isso, a baixa disponibilidade de N é responsável pela

diminuição da síntese de proteínas como a Ribulose 1,5 bisfos&to carboxilase oxigenase

(Rubisco), resultando na redução da assimilação de CO2. A feita de P, por sua vez,

promove uma diminuição na taxa de expansão foliar podendo ser explicado, simplesmente,
pela diminuição do tamanho das células (Chiera et al., 2002). Isso pode ser resultado de
uma limitação direta da síntese de ácidos nucléicos e/ou do decréscimo da disponibilidade

de energia (ATP). No que se refere à disponibilidade de nutrientes, a razão adequada entre
os nutrientes essenciais também é importante para o ótimo crescimento da planta. Razões
entre N e P no tecido foliar menores que 14 sugerem que o N pode ser um nutriente
limitante para o acúmulo de biomassa (Koerselman & Meuleman, 1996). O potássio (K)
está envolvido, principalmente, nos processos de osmoregulação celular e, junto prolina,
betaínas, compostos sulfonicos, NO3", Cl" e açúcares solúveis é responsável pelo ajuste
osmótico em vários tipos de tecido. Porém, os principais sítios de ação osmoregulatória do
K estão situados nas células guardas. Além disso, o comprimento celular e a estabilidade de

membranas são maiores em plantas bem supridas com K (Pimentel, 1998). Em condições

de baixa disponibilidade hídrica, árvores bem nutridas com P e K podem aumentar sua

capacidade de absorção de água, diminuir as perdas de água pela transpiração e,
consequentemente, minimizar danos por dessecação (Harvey & Driessche, 1999). A baixa

disponibilidade de K e magnésio(Mg)diminui a assimilação de carbono, podendo acarretar
decréscimo na taxa de carbono alocado para as raízes (Ericsson & Kahr, 1993, 1995). O

cálcio (Ca) é essencial para os processos de divisão e expansão celular e para dar
resistência à parede celular, sendo requerido em grande quantidade pelas plantas (White,
2001).
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o Ferro (Fe) é um micronutriente importante para a biossintese de clorofílas

(Wettstein et ai, 1995; Beale, 1999). A inibição da síntese de clorofíla sob condições de
deficiência de Fe está em parte associada com a diminuição da síntese de proteínas (Lin &

Stocking, 1978). Como os pigmentos cloroplastídicos estão diretamente relacionados com a
o-

captação da energia solar, plantas sob deficiência de Fe podem ter dificuldades em
acumular biomassa. Além disso, o Fe é um nutriente chave no processo de redução

biológica do N2 (fazendo parte da enzima nitrogenase), sendo por isso muito requisitado
por algumas leguminosas. O cobre (Cu), assim como o Fe, é essencial para o crescimento
das plantas, exercendo fimções na síntese de proteínas, no metabolismo de carboidratos e
na fixação simbiótica de Na (Marshner, 1995). No entanto, concentrações elevadas de Cu

podem reduzir a absorção e a translocação de Fe na planta (Fônseca et al, 2000). O
manganês (Mn) está envolvido no processo de quebra oxidativa da molécula da água na
fotossíntese (Marschner, 1995) e sua deficiência pode afetar a relação hídrica das plantas
sob condições de baixa disponibilidade hídrica no solo (Hihbrunner & Fluckiger, 1996). O
Mn também desempenha um papel importante na síntese de lignina e de fenóis, no qual tem

sido proposto que os componentes estruturais do esclerênquima são menos desenvolvidos
sob deficiência de Mn que sob condições não limitantes deste nutriente (Campbell & Nable,

1988). Por outro lado, Polle e Chakrabarti (1994) encontraram resultados que
demonstraram apenas uma diminuição da espessura da parede celular, não havendo
diferença na quantidade de lignina em plantas de Picea abies sob deficiência de Mn quando
comparadas com plantas sem deficiência. O zinco (Zn) desempenha um papel importante
em vários processos metabólicos das plantas, ativando enzimas, participando da síntese de

proteínas e também estando envolvido no metabolismo de carboidratos, ácido nucléicos e

lipídios (Pahlsson, 1989; Marschner, 1995). Em condições de deficiência de Zn pode
ocorrer diminuição da razão de área foliar (LAR) e da área específica da folha (SLA)

(Goransson, 1999). Quando em excesso, o Zn pode causar alterações nos processos vitais
de crescimento, tais como a fotossíntese e a biossintese de clorofílas (Doncheva et al,

2001) e na integridade das membranas (De Vos et al, 1991). Com isso, levando-se em
consideração a importância dos nutrientes nos processos metabólicos relacionados com o
crescimento e desenvolvimento das plantas, faz-se necessário conhecer a demanda por
recursos

primários (nutrientes, luz) das espécies a fim de selecionar aquelas que sob
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condições de baixa disponibilidade de nutrientes, como as encontradas nas áreas
degradadas, conseguem maximizar o acúmulo de biomassa.
Portanto, a hipótese deste trabalho foi que as espécies de crescimento rápido

apresentam diferentes estratégias de sobrevivência, crescimento e captação de recursos
primários quando plantadas sobre área degradada. P2ira consubstanciar o estudo analisou-se

a porcentagem de sobrevivência, o crescimento das plantas em altura, diâmetro do coleto,
área foliar e número de folhas, a área foliar específica e as concentrações de
macronutrientes (N, P, K, Ca e
e micronutrientes (Fe, Cu, Mn e Zn) nas folhas de

plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade
petrolífera na Amazônia Central
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local de estudo

O estudo foi realizado na Província Petrolífera de Urucu (PETROBRAS-BR),
Amazonas, Brasil (4®53'S e 65°irW), distante 600 km de Manaus-AM A vegetação da

região é caracterizada por uma Floresta Ombrófíla Densa de Terra Firme com dossel
variando entre 23 e 32 metros de altura (Lima Filho et al.^ 2001). O solo predominante da
região é caracterizado como um Podzólico Vermelho-Amarelo álico em domínio Geológico
da Formação Solimões. Segundo o Método de Classificação Chmática de Koppen, o clima

da região é do tipo Afi, designativo de clima equatorial quente e úmido, com chuvas
abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, sendo a temperatura média do mês mais

frio sempre superior a 18®C e possuindo isotermia. A precipitação média é superior a 3000

mm,com estação menos chuvosa, de julho a setembro, caracterizada por possuir valores de

precipitação superiores a 60 mra A temperatura média compensada apresenta valores entre
24,5°C, em julho, e 27°C, em setembro. As médias das temperaturas máxima e mínima
apresentam valores entre 30,5 e 33°C e, 19 e 22,5®C, respectivamente (Relatório
GASPETR, 2001). O experimento foi implantado sobre área degradada por atividade

petrolífera. As características do sítio de estudo (Jazida 23) são descritas com detalhe no
item seguinte.

2.2. Histórico da área

De acordo com o histórico de uso da terra, a área era coberta por uma vegetação

primária e, posteriormente, foi desmatada para servir como área de "botã-fora",
denominada Jazida 23. Após a remoção da vegetação, a cobertura superficial do solo foi

removida e uma camada de argila e silte foi utilizada para a construção e manutenção de

estradas. Adicionalmente, para maior comprometimento do ambiente edáfico foram

depositados restos de asfelto, calcário (utilizado na construção civil para retirar a umidade
do asfalto) e argila. Por último, visando recuperar o sítio degradado, foram implantados

projetos de recomposição florestal a partir do plantio de diferentes espécies arbóreas.
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2.3. Instalação do experímento

O experimento foi implantado no mês de agosto de 2002, utilizando-se um total de

384 plantas jovens de oito espécies arbóreas provenientes do viveiro de mudas da
PETROBRAS-BR. As espécies escolhidas para esse estudo foram Bellucia grossularioides,
<» ■

Bombacopsis cf. macrocalyx, Cecropiaficifolia, Cecropia sciadophylla, Chrysophyllum cf.

sanguinoleníum. Eugenia cumini, Inga edulis e Iiyanthera macrophyla. As plantas foram
selecionadas de acordo com critérios pré-estabelecidos de uniformidade para o tamanho,
idade e estado fitossanitário, levadas ao campo após terem alcançado as condições exigidas

pelo termo de referência da empresa, e plantadas com espaçamento e profundidade de 1 x 1
^

m e 45 cm, respectivamente. A cova foi adubada com 160g de NPK(formulação 10-30-10)

+ 40g de sulfeto de magnésio. O plantio foi realizado em quatro blocos, com oito
tratamentos (espécies) e doze indivíduos por tratamento em cada bloco (veja mais detalhes
no item 2.9. Delineamento experimental).

'r

2.4. Espécies estudadas

Bellucia grossularioides Tríana(Goiaba-de-anta)- Melastomataceae
Ocorre no Brasil, América Central, Colômbia, Venezuela, Guianas e Bolívia.

Apresenta hábito do tipo árvore de pequeno a médio porte; A polinização da família é
principalmente entomófila (Ribeiro et al., 1999). O gênero não apresenta grande
importância econômica, podendo ser usada como frutos comestíveis e na fabricação
artesanal de tintas(Ribeiro et ai, 1999).

Bombacopsis cf. macrocalyx(Ducke)Robyns(Mungubarana)- Bombacaceae
Ocorre nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta hábito do tipo árvore. A família

, pcjjjy2ada por um grande número de morcegos, aves e mariposas (Ribeiro et al., 1999). O
ro apresenta grande importância econômica. Algumas espécies de Bombacopsis
duzem madeira que é utilizada na febricação de embarcações e objetos leves, enquanto
«r»Q«suem um potencial ornamental. A paina que envolve as sementes é usada

várias outras po^au

f ~ de bóias, coletes salva-vidas, enchimento de travesseiros e como isolante
Ai«..niíiq sementes de Bombacopsis são comestíveis(Ribeiro et ai, 1999).
térmico. Aigun"»®
na coniecçao u
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CecropiaJicifolia Smeth (Imbaúba-branca) — Cecropiaceae
Está distribuída na Amazônia Ocidental Brasileira, também ocorrendo na Bolívia,

Peru, Colômbia e Venezuela. É freqüentemente encontrada em áreas alteradas,
especialmente, ao longo de cursos de água. Apresenta hábito do tipo árvore.

Cecropia sciadophylla Mart.(Imbaúba torém)— Cecropiaceae
É comum em toda a bacia amazônica e áreas adjacentes. Pode ser encontrada em

lugares mais ou menos abertos nas matas primárias, e freqüentemente nas mata secundárias
e áreas recém abertas (Berg, 1978; Holthuijzem & Boerboom, 1982). Possui hábito do tipo

árvore com até 30 m de altura. A associação com formigas pode ser verificada em algumas

espécies de Cecropia. Luizão e Carvalho (1981) verificaram que espécies de Cecropia não
associadas a formigas apresentaram proporcionalmente uma maior biomassa de raízes,

possivelmente como uma compensação pelo feto de elas terem que retirar todos os seus
nutrientes necessários do solo, enquanto as espécies de Cecropia associadas a formigas
receberiam parte dos nutrientes essenciais das próprias formigas, o que justificaria o menor
desenvolvimento de suas raízes. Entre os principais usos que o gênero Cecropia tem,

podem ser incluídas a produção de álcool(Hay, 1982), a febricação de caixas de palito de
fósforo (Loureiro & Silva, 1968) e de papel. As espécies de Cecropia também são muito
utilizadas em projetos de recuperação de áreas degradadas(Ribeiro et ai, 1999).

Chrysophyllum cf.sanguinolentum (Pierre) Baehni(Abiurana)-Sapotaceae
É freqüente em todos os ambientes, estando distribuída pelo Norte da América do

Sul Possui hábito do tipo árvore, com porte de árvores de dossel. A dispersão das sementes

geralmente está associada com animais que procuram os fintos para alimentação,
especialmente macacos (Ribeiro et al, 1999). Entre os principais usos econômicos de
espécies da família se encontram a extração de niadeira de alta qualidade, látex para a
fabricação de goma de mascar e os frutos comestíveis(Ribeiro et ai., 1999).
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Eugenia cumuni(L.)Druce(Azeitona, Jambolão)— Myrtaceae

O gênero Eugenia é freqüentemente encontrado nas regiões tropicais. Possui hábito

do tipo árvore, podendo variar de pequeno a grande porte (Ribeiro et ai, 1999). A espécie
E. cumini está sendo utilizada freqüentemente nos projetos de recuperação de áreas

degradadas por atividade petrolífera na bacia do rio Urucu.

Inga edulis Mart.(Inga-de-metro)- Mimosaceae
Apresenta-se distribuída pela América do Sul. Apresenta hábito do tipo árvore, com
porte de árvores de sub-bosque. O /. edulis é uma espécie de crescimento rápido que
apresenta uma alta atividade da enzima nitrogenase (Tilki & Fisher, 1998). Paim e Sanchez

(1991) verificaram que folhas de I. edulis são ricas em polifenóis quando comparada com
outras leguminosas como a Erythrina sp., possuindo uma taxa de decomposição lenta, o

que pode ser vantajoso em situações nas quais se deseja aumentar a dclagem de nutrientes
e os teores de N na matéria orgânica do solo. Estudos realizados no nordeste da Costa Rica
constataram que houve uma melhora nas condições do solo três anos após o plantio com 7.
edulis dentre as quais podem ser incluídos o aumento nos teores de N, P e de carbono

orgânico (Fisher, 1995). Dentre outros benefícios que essa espécie promove estão a
produção de liteira e a produção de frutos comestíveis, além de atraírem uma grande
variedade de polinizadores e dispersores de sementes (Lawrance et ai, 1995), que
contribuem para a manutenção da biodiversidade do sistema (Nichols et ai, 2001).

Iryanthera macrophyla(Benth.) Warb(Ucuúba-vermelha)- Myristicaceae
É freqüente em áreas de babdo, vertente e capoeiras, estando distribuída na

Amazônia e nas Guianas. Apresenta hábito do tipo árvore, com um porte que varia entre 3 e
12 m de altura.

2.5. Análise do solo

As coletas de solo para a determinação de macronutrientes (P, K, Ca e Mg),

micronutrientes (Fe, Mn e Zn), pH (H2O e KCl), acidez trocável e potencial e
anulometria foram realizadas no início de agosto de 2002 (antes da implantação do

experimento) a partir de amostras coletadas nas profundidade de 0-20 e de 20-40 cm. Cada
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repetição foi composta por três sub-amostras. Os teores de Ca, Mg e Al foram obtidos por
extração com KCl 1 M (Silva, 1999) e determinados por espectrofotometria de absorção
atômica. Os macronutrientes (P, K) e os micronutrientes (Fe, Zn e Mn) foram extraídos

com a solução de Mehlich 1 (HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 M), sendo o P determinado por

espectrofotometria do visível, o K por fotometria de chama e os micronutrientes por

espetrofotometria de absorção atômica (Silva, 1999). Os valores de pH foram obtidos por
medição eletroquímica da concentração efetiva de íons

na solução do solo, por meio de

eletrodo combinado, imerso em suspensão de solo:água e solo:solução de KCl.

2.6. Análise de crescimento e sobrevivência das plantas no campo

Para analisar o estabelecimento inicial das espécies sobre ambiente degradado, foi

utilizado um método não destrutivo, a partir da determinação das taxas de crescimento
relativo e absoluto de dimensões e unidades estruturais da planta, como altura, diâmetro do

coleto, área foliar e número de folhas. Esse tipo de análise permite inferir e comparar o

potencial de crescimento de plantas geneticamente diferentes(Benincasa, 1986).
A determinação das variáveis de crescimento das plantas (altura, diâmetro do coleto,

área foliar e número de folhas) foi realizada em dois momentos, sendo o primeiro em

agosto de 2002(mês da implantação do experimento)e o segundo em outubro de 2002, em
cinco indivíduos por espécie em cada bloco. Os dados de altura e diâmetro do coleto foram
coletados

utilizando-se uma régua

milimetrada e de um

paquimetro

digital,

respectivamente. A área foliar (LA)foi mensurada utilizando-se um medidor de área foliar

(Modelo U-COR 3000a), em folhas completamente expandidas, situadas no terço média da
planta. Foram utilizadas folhas de três individuos por repetição. As taxas de crescimento
relativo em altura (RGR-h), em diâmetro (RGR-d), em área foliar (RGR-la) e o índice de

ganho foliar(IGF)foram calculadas conforme Evans(1972)e Hunt(1982):
RGR-h =(logHa- logHi)/(t2- ti),

(1)

RGR-d =(logD2- logDi)/(t2-ti),

(2)

RGR-la =(logLA2- Io^Ai)/(t2-ti),

(3)
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IGF =(NFN/NOF)*[100/(t2- ti)].

(4)

Para as equações 1, 2, 3 e 4 as variáveis são representadas por: Hi = altura inicial (cm), H2
= altura final (cm), Di = diâmetro do coleto inicial (mm), D2 = diâmetro do coleto final

(mm), LAi = área foliar inicial (cm^), LA2 = área foliar final (cm^), NFN = número de
folhas novas, NOF = número de folhas originais, ti = tempo inicial (meses) e t2 = tempo
final(meses).

O crescimento absoluto em altura, diâmetro do coleto, área foliar e número de

^

folhas foi determinado pela diferença entre as medidas coletadas no final e no início do

experimento. A área foliar específica (SLA)foi determinada pela raão da área foliar pela
massa foliar seca a 70°C, a partir de discos foliares de área conhecida, sendo utilizados dez
discos por repetição.

^

27 Porcentagem de sobrevivência
A porcentagem de sobrevivência das plantas foi determinada a partir da razão entre

o total de plantas usadas no ato da implantação e o número de plantas vivas após 60 dias do
início do experimento.

2.8. Determinação das concentrações de macronutrientes e micronutrientes no tecido
foliar

Para a determinação das concentrações dos macro e micronutrientes foram coletadas

folhas completamente expandidas de idade e aparência similares, situadas no terço médio

da planta. Para cada espécie foram coletadas folhas de três plantas para compor uma

repetição As amostras foliares foram secas em estufa a 65®C até obtenção do peso
constante Cada amostra de 0,5g de matéria seca foi submetida a uma pré-digestão durante
noite e posteriormente, a uma digestão com duplo ácido (H2O2 + H2SO4), utilizando-

como catalisadores o Sulfato de Lítio e o Selênio, a uma temperatura gradativa de até

350 durante cerca de 10 h segundo Miyazawa et ai. (1999). O nitrogênio total foi
d t rminado de acordo com o método de Kjeldahl, a partir de uma alíquota de 25 ml do
cppuidos de destilação e titulação, como descrito por Bremner e Mulvaney

extrato puro, bcgui
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(1982). Os teores de fósforo foram determinados por espectrofotometria, conforme Murphy
e Riley (1965). Os macronutrientes (Ca, Mg e K) e os micronutrientes (Fe, Zn, Cu e Mn)
foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica (Perkin Elmer IlOOB,
Uberlingen, Alemanha).

2.9. Delineamento experímental e análise estatística
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com oito

tratamentos (espécies) e quatro repetições (blocos), com doze indivíduos por espécie por
bloco. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as

médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). Os programas estatísticos

utilizados para a realização das análises estatísticas foram o STATISTICA 6.0 (Tulsa,

USA)e o SAEG(UFV-MG).

18

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Característicasfisico-quimicas do solo

Os resultados das características do solo demonstram que os valores de pH em H2O

foram acima de 7 para as profundidades de 0-20 (7,96) e 20-40 cm (7,28) do solo. A

princípio, esses elevados valores de pH podem ser explicados pela quantidade de resíduo
calcário que foi depositado na área junto com as sobras de asfalto provenientes das
construções de estradas na rqgiâo de exploração de petróleo e gás natural do Urucu.

Comparando-se os valores de pH em H2O e KCl, observou-se que os valores de pH em KCl

foram menores que o pH em H2O, provavelmente, devido a uma predominância de cargas

negativas (Tabela 1). Altos valores de pH promovem uma diminuição drástica na
concentração de UT e de alumínio no solo, o que resultou em valores de acidez potencial
(HT + Al^ iguais a 0,02 e 0,18 meq nas pronfundidades de 0-20 e 20-40 respectivamente
(Tabela 1). Com os valores de pH encontrados na área, esperava-se que as concentrações
íí" e Al^ fossem iguais a zero, contudo, os baixos valores desses elementos, mais

superiores a zero pode ser explicado pelo fato de algumas das subamostras da análise de
solo, terem sido verificados pH menores que 6, e consequentemente, observando-se a
presença de

e AI^ disponível no solo. Os baixos valores de

podem ter &vorecido o

crescimento das plantas, considerando que sob condiçõ^ de baixos valores de pH
encontrados naturalmente nos solos da Amazônia (Schroth et ai, 2001), o transporte e a

absorção de íons podem ser prejudicados (Foy, 1992). Além disso, alguns autores têm
verificado que

em excesso tem sido correlacionado com baixas taxas de crescimento e

redução do tamanho e do número de folhas (Barceló & Poschenrieder, 1990; Kidd &
Proctor, 2001). Quanto a textura do solo, observou-se uma textura média, com porcentagem

de argila, areia e silte iguais a 32, 31 e 37% para a profundidade de 0-20 cm e 27, 35 e 38%
para a profundidade de 20-40 cm.
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TABELA 1: Características físicas e químicas do solo degradado por atividade petrolífera na Amazônia
Central.
Profundidade.

Argila

do solo(cm)

Areia

pH

pH

(H2O)

(KCl)

Silte

(%)

Al^^

ir

tr + Al"^^

(meq%)

0-20

32

31

37

7,96

7,28

0

0,02

0,02

20-40

27

35

38

7,28

6,72

0,15

0,03

0,18

Quanto ao aspecto de fertilidade do solo, os resultados observados a partir das
concentrações de nutrientes mostram que os valores de macro e micronutrientes

encontrados no solo foram muito baixos (Tabela 2). Os baixos valores de P, K, Ca e Mg
encontrados nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm, podem ser resultantes da ausência da

camada superficial retirada devido à extração de silte e argila para a construção de estradas,

e pela lixiviação das bases com a precipitação facilitada pela baixa capacidade de troca
catiônica das argilas cauliníticas presentes na região. As baixas concentrações de Ca

encontradas, apesar da quantidade de resíduo calcáreo que foi depositada na área, pode ter
sido ocasionada pela lixiviação desse elemento do solo, fevorecida pela textura média e

pela baixa CTC do solo. As baixas concentrações de P, K e Mg e dos micronutrientes Fe,
Mn e Zn podem ser explicados pelo elevado pH do solo (Tabela 2)(Lucas & Davis, 1961).
Em solos mais alcalinos, com pH acima de 6,5, alguns nutrientes como o P, Fe, Mn,Zn, e
Cu formam compostos menos solúveis ficando menos disponíveis para as plantas
(Márschner, 1995).
TABELA 2: Concentração de macronutrientes(g.kg"')e micronutrientes(mg.kg'')em um solo degradado por
atividade petrolífera na Amazônia Central.
Profundidade.

P

K

Ca

Mg

Fe

Zn

(mg.kg')

(gkg"')

do solo(cm)

Mn

0-20

0,0003

0,02

1,834

0,006

97

2,475

0,1

20-40

0,0007

0,019

1,537

0,005

190

1,675

0,1
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Análise de crescimento

Os resultados da análise de crescimento revelam que houve diferença entre as

alturas iniciais das espécies estudadas, que variaram de 20,2 cm para C. sanguinolentiim a

52,2 cm para 7. edulis (Figura 1). As alturas iniciais das plantas foram determinantes para
os valores de altura final mantendo quase a mesma ordem de grandeza, com exceção de E.

cumini, cujo crescimento em altura passou de 32,4 para 59,9 cm. Quanto ao diâmetro inicial
do coleto observou-se clara diferença entre /. macrophyla, C.ficifolia, B. macrocalyx e 7.

edulis, com valores de diâmetro superiores a 6,5 mm e E. cumini, B. grossularioides e C.
sanguinolentum, com valores de diâmetro inferiores a 5,0 mm. Sessenta dias após o plantio
das mudas, C ficifolia possuía o maior valor de diâmetro do coleto (12,4 mm) e B.

grossularioides e C. sanguinolentum os menores valores (5,3 e 3,9 mm), respectivamente,
tendo 7. macrophyla, L edulis, C, sciadophylla, B. macrocalyx e E. cumini valores iguais a

97 9,2, 9,0, 8,8 e 7,8 mm de diâmetro, respectivamente (Figura 1). Para a variável área
foliar inicial os valores variaram de 20,3 (E. cumini) até 95 cm^ (7. edulis). Já para área
foliar final, observou-se clara diferença entre espécies com valores de área foliar entre 25 e
95 cm^ {B. grossularioides, E. cumini, L macrophyla e C. sanguinolentum) e espécies com
área foliar entre 280 e 360 cm^ (C.ficifolia, B. macrocalyx, C. sciadophylla e 7. edulis)

(Figura 1). No que se refere ao número de folhas com que as mudas foram levadas ao
campo, verificou-se grande diferença entre as espécies tendo E. cumini cerca de 450 e
370% de folhas a mais que as duas espécies de Cecropia e Ledtdis, respectivamente

(Figura 1). Quanto ao número final de folhas pode-se observar que E. cumini continuou
apresentando um maior número de folhas a semelhança do número inicial de folhas (Figura
1).
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FIGURA 1" Altura, diâmetro do coleto, área foliar e número de folhas de plantas jovens de oito espécies
bóreas no início (i) e aos 60 dias da implantação do experimento 6)- *Médias (n = 4) seguidas pela mesma
1 t não diferem pelo teste Tukey (p < 0,05). ** Letras minúsculas comparam as espécies no inicio do
nto e letras maiúsculas comparam as espécies aos 60 dias da implantação do experimento. *** Bg =

Belluda grossuhiioidcs. Bm = Bombacopsis macrocalyx, Cf = Cea-opia ficifiUa, Cs = Cecopia
iciadophylla Chs = Chtysophylíum sanguinolenlum, Ec = Eugenia cumini, le = Inga edulis e Im = Iryaniiera
macrophyla.
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A grande diferença existente entre as espécies no que se refere a altura, diâmetro do
coleto, área foliar e número de folhas com que as mudas são levadas ao campo deve-se ao

fato de que as espécies possuem diferentes padrões e estratégias de crescimento, sendo

impraticável o estabelecimento de um padrão uniforme que comporte todas as espécies no

que diz respeito as variáveis de crescimento. Com isso, o estabelecimento dos padrões com

que as mudas devem ser levadas ao campo deve levar em consideração as características e
as taxas de crescimento das plantas, onde deverão constar normas especificas para cada
espécie.

Sobrevivência dasplantasjovens no campo

A porcentagem média de sobrevivência das plantas jovens 60 dias após o plantio foi

superior a 95% para a maioria das espécies, excetuando C. sciadophylla, B. grossularioides
e C. sanguinolentum, cujos valores médios foram iguais a 83,4, 70,8 e 62,5%,

respectivamente(Figura 2).
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FIGURA 2: Porcentagem de sobrevivência de plantas jovens de oito espécies arbóreas 60 dias após serem

plantadas sobie área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central. *Médias ± desvio padrão de
quatro repetições (blocos). *Médias (n = 4)seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste Tuke>' (P <
O 05) ** Bg = Bellucia grossularioides^ Bm = Bombacopsis macrocalyx, Cf = Cecropia ficifiiia^ Cs =

Cecropia sciadophylla, Chs = Chrysophyllum sanguinolentum, Ec = Eugenia cumini, le = Inga edulis e Im =
Itvaníhera macrophyla.
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A sobrevivência das mudas no campo é um fetor determinante para o sucesso dos

plantios florestais, podendo ser um bom indicador do estabelecimento inicial da espécie
sobre área degradada. A alta sobrevivência das plantas observada no experimento pode ser,

em parte, explicada por fatores como a) a proveniência das mudas de um viveiro, onde são
oferecidas boas condições para a germinação e desenvolvimento nos estádios críticos

(Vieira, 1996; Useche, 2003); b) as mudas terem sido levadas ao campo após o estádio
cotiledonar, sendo essa uma fese na qual se observam altas taxas de mortalidade para

grande número de espécies, devido as baixas reservas de carboidratos e nutrientes
(Kozlowski, 2002); c) boa condição nutricional proporcionada pela adubação de fimdação
e; d) pela boa quantidade de chuvas da região, sendo sempre superior a 60 mm por mês.

Apesar dos custos com a produção de mudas no viveiro, a realização de plantios florestais a

partir de mudas pode ser mais interessante para a reabilitação de áreas alteradas que a
semeadura direta, principalmente, quando a disponibilidade de sementes de espécies
florestais é baixa,já que tem sido observado baixas taxas de germinação e sobrevivência de
mudas plantadas a partir de semeadura direta(Engel & Parrotta, 2001). Alguns estudos têm
observado altas taxas de mortalidade (superiores a 90%) durante o primeiro ano após
emergência (Jacobs, 1955; Hett & Loucks, 1971; Tazaki et ai, 1980).
A outra parte do sucesso do estabelecimento inicial das plantas, no que se refere a
sobrevivência, deve-se ao feto das diferentes estratégias morfo-físiològicas adotadas pelas

espécies para maximizar o uso de recursos naturais (radiação, nutrientes, temperatura, água
e CO2) e para sua adaptação sobre ambiente degradado. Com isso, os resultados

apresentados sugerem que a diferença encontrada para a porcentagem de sobrevivência
entre mudas de B. macrocalyx, E. cumini, L edulis, I. macrophyla e C.ficifolia e as mudas

de C. sanguinolentum (Figura 2) podem ser resultantes das diferenças genéticas existentes

entre as espécies, já que as espécies foram provenientes do viveiro, onde obtiveram os
recursos necessários para um bom crescimento e desenvolvimento inicial.

Análise de crescimento relativo, absoluto e áreafoliar especifica dafolha

Os resultados do crescimento relativo das espécies, durante 60 dias de avaliação,
^ o mainr
demonstraram que
maioi valor
vai^

de RGR-h foi encontrado para E. cumini (0,312 cm.cm*'
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.mês"^), sendo 235% maior que os valores encontrados para L macrophyla (0,093 cm.cm"^
.mês*^), espécie com segundo maior valor de RGR-h, e 120 vezes superior a RGR-h
encontrado para C sanguinolentum (0,0026 cm.cm*^mês"*)(Figura 3). Os maiores valores
de RGR-d foram encontrados para E. cumuni (0,291 mm.mm'Vmês"^), C JícifoUa (0,28
mm.mm"'mês"') e C sciadophylla (0,242 mm.mm"*,mês"^), sendo estes diferentes dos

valores de RGR-d encontrados para I. macrophyla (0,13 mm.mm"\mês"^), B. macrocalyx

(0,116 mm.nim"\mês"^), C. sanguinolentum (0,064 mm.mm"^mês'^) e 5. grossularioides
(0,063 mm.mmr\mês'^). Para RGR-la (Figura 3), observou-se diferença entre os grupos de
espécies, onde se destacam as espécies C.ficifolia (l,062cm^.cm'^.mês"^) e C. sciadophylla
(1,059 cm^.cm'^. mês"^) que obtiveram valores 13 e 20 vezes superiores aos valores

encontrados para B. grossularioides (0,078cm^.cm"^. mês'^) e C. sanguinolentum
(0,051cm^.cm"^.mês"^), respectivamente. Quanto ao índice de ganho foliar mensal, pode-se
observar que 1. edulis obteve valores da ordem de 59,5%, seguido por C ficifolia com
32,5% (Figura 3). Enquanto a maioria das espécies ganharam folhas, outras como B.
macrocalyx e C. sanguinolentum perderam folhas durante o período inicial de
estabelecimento, obtendo valores de IGF iguais a —2,76% e —14,63%, respectivamente
(Figura 3).

A utilização de espécies eficientes em transformar recursos primários como CO2,
água, energia solar e nutrientes em biomassa é determinante para acelerar a recuperação de
áreas degradadas, principalmente em locais onde a camada superficial do solo foi retirada,
como a clareira onde foi realizado o presente estudo. Contudo, para que ocorra um rápido
acúmulo de biomassa, é importante que as plantas destinadas a esses projetos de
reflorestamento tenham estratégias adaptativas adequadas para maximizar a captação dos
recursos naturais. Por exemplo, o aumento no tamanho da planta pode ser dirigido por um

aumento na massa foliar. As folhas, por sua vez, dependem de um suprimento adequado de

água e nutrientes, que é resultante de um amplo sistema radicular. Em outras palavras, um
aumento na massa foliar necessita de investimentos em massa radicular (Enquist, 2003). O

potencial de crescimento e as estratégias ecofisiológicas das espécies para a obtenção de
sucesso no estabelecimento sobre ambientes específicos foram produto de um longo

período evolutivo, onde foram selecionados indivíduos com capacidade de a) competir por
recursos com indivíduos circunvizinhos, b) aumentar o acesso a recursos limitantes, c)
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aumentar a sua capacidade de aumentar a sobrevivência de seus descendentes e d) de
suportar as mais adversas variações ambientais (Enquist, 2003).
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FIGURA 3: Análise de crescimento relativo, durante o período de60 dias,em plantasjovens de oito espécies
arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central. * RGR-h — taxa de
crescimento relativo em altura; RGR-d = taxa de crescimento relativo em diâmetro, RGR-la — taxa de

crescim^to relativo em área foliar; IGF(%)= índice de ganho foliar. **Médias(n — 4)seguidas pela mesma
letra nâo diferem pelo teste Tukey (p < 0,05). *** Bg = Bellucia grossularioidesy Bm = Bombacopsis
macrocalyx,Cf= Cecropiaficifilia. Cs= Cecropia sciadophylla,Chs= Chrysophyllum sanguinolentum,Ec =
Eugenia cumini,le = Inga edulis e Im = Ityaníhera macrophyla.

Adicionalmente, observou-se que E. cumini obteve um crescimento absoluto em

altura (AG-h) de 27,51 cm durante um período de 60 dias, enquanto C. sanguinolentum
cresceu apenas 0,08 cm durante o mesmo período (Tabela 3). O maior valor de crescimento
absoluto em diâmetro (AG-d) foi de 5,29 mm encontrado para C ficifolia^ seguidos pelos
valores de C. sciadophylla, E. cumini, L edulis e /. macrophyla, iguais a 3,43, 3,39, 2,65 e

2,21 mm, respectivamente (Tabela 3). Por outro lado, menor valor de AG-d foi observado
em C sanguinolentum (0,47 mm).
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Quanto ao crescimento absoluto em área foliar (AG-la), plantas de C. ficifolia

(309,87 cm^), C. sciadophylla (265,74 cm^) e B. macrocalyx (245,74 cm^) exibiram os
maiores valores (Tabela 3). Por outro lado, os menores valores de AG-la foram observados

para E. cumini (26,1 cm^), I. macrophyla (23,84 cm^), B. grossularioides (8,86 cm^) e C.
sangiiinolentum (4,41 cm^)(Tabela 3). No que diz respeito ao ganho foliar, o maior valor

foi encontrado para E. cumini(10,9 folhas), sendo este 106% e 122% maior que os valores

encontrados para L macrophyla (5,3 folhas) e I. edulis (4,9 folhas), respectivamente

(Tabela 3). B. macrocalyx e C. sanguinolentum, diferente das outras espécies, obtiveram
valores iguais a -0,45 e -2,75, respectivamente. Estes resultados indicam que essas
espécies perderam mais folhas do que ganharam (Tabela 3). Os valores de área foliar

específica (SLA) variaram de 8,65 a 15,04 m^.kg'\ nas espécies C. sanguinolentum e I.
edulis, respectivamente (Tabela 3). Adicionalmente, pode-se observar também que as oito

espécies podem ser agrupadas em dois conjuntos bem distintos quanto a SLA: o primeiro,
apresentando valores acima de 13 m^.kg'^ envolvendo as espécies /. edulis, C.
sciadophylla,L macrophyla,B. macrocalyx e C.ficifolia; e o segundo apresentando valores
ababco de 10 m^.kg \ constituído por E. cumini, B. grossularioides e C. sanguinolentum

(Tabela 3). Os valores de SLA para C.ficifolia (13,31 m\kg)eB. grossularioides (9,54
m^.kg"^) encontrados neste estudo foram semelhantes aos valores de SLA reportados por
Reich et ai.(1998), que encontraram valores iguais a 14,46 e 7,81 m^.kg para C.ficifolia e
B. grossularioides, respectivamente.

As espécies estudadas apresentaram diferentes estratégias para efeito de
crescimento, principalmente no que se refere ao investimento em área foliar. A expansão da
área foliar, seja pelo aumento do número de folhas e/ou pelo aumento no tamanho da folha,

é importante para aumentar a ínterceptação de energia solar, a absorção de dióxido de
carbono, a transpiração, contribuindo para a absorção de nutrientes da solução do solo, e

para o monitoramento do ambiente. Contudo, a expansão na área foliar é determinada, em
parte, pelo genótipo e condicionada por fetores do meio, sinalizando para uma maior ou
menor expansão da área superficial da folha (Van Volkenburgh, 1999). Partindo desse
princípio, os resultados sugerem que C. sanguinolentum foi a espécie que se adaptou
menos ao ambiente degradado quando comparada com as outras espécies, em funçãode seu

menor valor de RGR-la, IGF, AG-la e GF (Figura 2 e Tabela 3), ou seja, o baixo
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investimento em superfície foliar pode ter sido resultado de condições menos favoráveis

sinalizadas pelas condições estressantes do ambiente. Estes resultados tornam-se mais
consistentes quando se observa a menor porcentagem de sobrevivência apresentada por C

sanguinolentum quando comparada comB. macrocalyx, C. ficifolia, E. cumini, I. edtdis ei.
macrophyía. Os baixos valores de IGF e GF encontrados para B. macrocalyx podem ter

sido compensados pelos altos valores de RGR-la e AG-la (Figura 2 e Tabela 3).
TABELA 3; Análise de crescimento absoluto, durante os 60 dias após plantio, e área foliar especifica(SLA)

em plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na
Amazônia Central.
AG-h

AG-d

AG-la

GF

SLA

(cm)

(mm)

(cm*^)

(Número de folhas)

(mlkg-^)

1,88±0,63 de

0,59±0,53 de

8,86±6,55 c

0,45±l,12cd

9,54±1,02 b

B. macrocalyx

3,56±2,92 cde

1,855±0,89 cd

245,74±17,3 ab

-0,45±0,97 cd

14,02±1,35 a

C.ficifolia

8,45±2,38 bc

5,29if),75 a

309,87±33,31 a

2,35±0,41 bc

13,31±0,74a

C. sciadophylla

6,15±1,4 bcd

3,43±0,58 b

265,61±70,35 ab

1,45±0,3 c

15,03±1,33 a

0,08±l,54e

0,47±0,37 c

4,41±3,61 c

-2,75±2 d

8,65±0,76 b

E. cumini

27,51±4,45 a

3,39dbO,9 b

26,1±5,38c

10,9±1,98 a

9,92±0,47 b

I. edulis

10,33±2,93 b

2,65±0,44 bc

187,19±38,67 b

4,9±1,82 b

15,04±0,92 a

I. macrophyía

8,13±2,94 bc

2,21±0,51 bc

23,84±4,28 c

5,3±0,6 b

14,56±0,72 a

53,208

29,621

61,846

36,928

28,083

F
P

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Espécies

B. grossularioides

C.sanguinolentum

* Médias(n = 4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0,05).

Os resultados apresentados também sugerem que as estratégias de expansão da superfície
foliar utilizada por algumas espécies neste estudo são bem diferentes. Por exemplo, C.

flcifolia, C. sciadophylla investiram mais na expansão da área foliar que em número de
folhas, quando comparado com 7. edulis^ como pode ser observado nos valores de RGR-la e

IGF (Figura 2). Quando se observa as diferentes estratégias a partir das variáveis AG-la e
GF, pode-se confirmar que C. ficifolia, C. sciadophylla expandem a superfície foliar por
meio da expansão individual das folhas quando comparadas com E. cumini, I. edulis e 7.

macrophyía, que investiram no ganho foliar (Tabela 3). O número de folhas observado para
E. cumini (Figura 1) pode ter influenciado os maiores valores de AG-h, pois um ganho em

altura pode ter possibilitado uma maior emissão de ramos laterais nessa espécie e,
consequentemente, estimulado uma redução do auto sombreamento de suas folhas.
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resultando em uma maior captação de energia solar para a fotossintese. Com isso, para se
obter uma melhor compreensão sobre os mecanismos de expansão foliar, as estratégias de

adaptação e o potencial para acumular biomassa das espécies estudadas é necessário
conhecer seus mecanismos de captação e utilização dos recursos primários e os processos

bioquímicos e fisiológicos desencadeados como resposta das plantas à disponibilidade dos
recursos primários existentes no ambiente degradado.
Concentração de nutrientesfoUares por unidade de massa de matéria seca

Os resultados do estado nutricional das folhas demonstraram que a maior

concentração de N foi encontrada para 7. eduUs (29,27 g.kg"^) quando comparada com as

concentrações encontradas nas folhas de B. macrocalyx (20,61 g.kg'^), C. sanguinolentum

(196 g.kg'^), E' cumini (18,13 g.kg'^) e A grossularioides (15,83 g.kg"^)(Tabela 4). Os
valores de N encontrados para 7. edulis foram semelhantes aos relatados por Klinge et al.

(1983) e por Aidar et al. (2003) para espécies do mesmo gênero (Tabela 9). Valores
semelhantes de N foram citados por Reich et al. (1998) para as espécies C.flcifolia e B.

grossularioides (Tabela 9). A alta concentração de N nas folhas de 7. edulis sugere que
parte desse N pode ser oriundo da fixação biológica de N2. Espécies pertencentes a femilia
Mimosaceae possuem diversas estratégias para a aquisição de nitrogênio, incluindo a
fixação biológica de N2, acesso ao nitrogênio orgânico via associação com micorrizas e
assimilação de NO3" e
(Auer & Silva, 1992; Schimidt et al.., 1998; Stewart &
Schmidt, 1999; Aidar et al, 2003). Por outro lado, Aidar et al. (2003) comentam que

alguns autores têm encontrado babcos valores de N (g.kg'^) para algumas espécies nãol^uminosas pertencentes as femílias Melastomataceae e Myrtaceae, o que vem ao encontro
dos resultados encontrados neste estudo. Assim como para N, o maior teor de P foi

encontrado para 7. edulis (1,04 g.kg"^), sendo esse valor 116 e 136% maior que os teores
encontrados para B. macrocalyx (0,48 g.kg"') e C. sanguinolentum (0,44 g.kg"'),

respectivamente (Tabela 4), Os baixos teores de P encontrados para as oito espécies,
variando de 0,44 a 1,04 g.kg"' (Tabela 4), sugerem que o P pode ter sido limitante para o
crescimento das espécies, pois Raghothama (1999) afirma que sob condições ótimas de

crescimento, a concentração de P encontrada na biomassa pode variar de 2 a 5 g.kg"'.
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Drechsel e Zech (1992) verificaram que plantas de Tectona grandis com teores de P abaixo

de 1,5 g.kg'^ apresentaram sintomas de deficiência. Quanto a razão N:P verificou-se que
nenhum valor foi menor que 14, indicando que o N não foi limitante para o crescimento das

plantas (Koerselman & Meuleman, 1996). Teores de P abaixo de 2 g.kg'^ foram
encontrados por Klinge et al. (1983) e Klinge (1985) para diversas espécies de
Mimosaceae, Cecropiaceae, Myrtaceae, Sapotaceae e Melastomataceae na Amazônia

(Tabela 9). Por outro lado, teores de P acima 2 g.kg'^ para espécies da família
Bombacaceae, foram encontrados por Klinge et aí, (1983) e Marenco et aí. (2001b) para

Pseudobombax munguba (2,4 g.kg"^) e Ochroma pyramidale (4,6 g.kg"^), respectivamente
(Tabela 9).

Entre as espécies estudadas, as concentrações foliares de cátions variaram

sobremodo: 6,18-12,96 g.kg"^ para K; 7,06-21,71 g.kgT para Ca; e 1,56-3,37 g.kg'^ para
Mg (Tabela 4). Para K, os maiores teores foram encontrados para B. macrocalyx (12,96

g.kg"^) e /. edulis (12,34 g.kg"^) quando comparados com os teores encontrados em B.
grossularioides (6,18g.kg"*) (Tabela 4). O teor de K encontrado nas folhas de B,
macrocalyx foi semelhante ao encontrado em folhas de O. pyramidale (Marenco et al,

2001b)e menor que o teor de K encontrado em folhas de Pseudobombax munguba (Klinge
et al, 1983) (Tabela 9). Quanto a /. edulis, verificou-se maior acúmulo de K quando
comparado com outras espécies de Inga (Klinge et al, 1983). Para Ca, verificou-se que C.
ficifolia (21,71 g.kg"^) acumulou cerca de 2 a 3 vezes mais Ca que B. macrocalyx (10,94

g.kg"^), 1. macrophyla (9,37 g.kg"^), C sanguinolentum (8,5 g.kg'^), E. cumini(8,32 g.kg"^)
e B. grossularioides(7,06 g.kg'^)(Tabela 4). O grande acúmulo de Ca em C.ficifolia pode
ser considerado uma caraterística da espécie, já que o conteúdo de Ca nas plantas é, em

grande extensão, controlado geneticamente e, via de regra, pouco afetado pelo suprimento
de Cdi no ambiente da raiz, contanto que a disponibilidade de Ca seja adequada para o
crescimento normal da planta (Kirkby & Pilbeam, 1984). Na espécie I. edulis observou-se

que se por um lado ela acumulou mais K que outras espécies do mesmo gênero por outro,
acumulou menos Ca (Klinge et al, 1983). Contudo, pode-se verificar que o teor de Ca+Mg

(16,64 g.kg') foi 35% maior que o teor de K (12,34 g.kg'^), fato que, de certa forma
confirma a suporta a idéia que espécies leguminosas têm uma preferência por cátions
divalentes em detrimento de cátions monovalentes. Quanto aos teores de Mg, os maiores
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valores foram encontrados para C. ficifolia (3,37 g.kg'^) e B macrocaíyx (3,17 g.kg"^)
quando comparados com as demais espécies estudadas(Tabela 4).

TABELA 4. Concentração foliar de raacronutrientes [g.kg"' (MS)] em plantas jovens de oito espécies
arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.

Macronutricntcs [g.kg"*(MS)]

Espécies

N

P

K

Ca

Mg

15,83±3,00 c

0,84±0,24 ab

6,18±l,10b

7,06±1,38 b

1,95±0,37 b

B. macrocaíyx

20,61±2,61 bc

0,48±0,21 b

12,96±3,75 a

10,94±2,18b

3,17±0,50a

C.ficifolia

23,44±4,14 ab

0,78±0,14 ab

10,39±1,56 ab

21,71±5,95a

3,37iO,36 a

C. sciadophylla

23,42±3,39 ab

0,91±0,43 ab

10,70±1,84 ab

14,74±3,47 ab

2,23±0,23 b

C.sanguinolentum

19,60±4,77 bc

0,44±0,05 b

8,42±1,53 ab

8,50±2,07 b

1,56±0,07 b

E. cumini

18,13±1,48 bc

0,64±0,14 ab

8,27±2,78 ab

8,32±3,04 b

2,06±0,57 b

I. edulis

29,27±2,71 a

1,04±0,37 a

12,34±1,08 a

14,59±2,39 ab

2,05±0,37 b

/. macrophyh

20,85±1,53 bc

0,51±0,21 ab

8,02±1,00 ab

9,37±2,74 b

2,00±0,30 b

9,124

3,541

4,559

8,508

11,860

0,000

0,011

0,003

0,000

0,000

B. grossularioides

F
P

♦ Médias(n = 4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0,05).

O equilíbrio nutricional dos cátions K, Ca e Mg nas folhas das espécies estudadas
demonstra que o Mg foi o elemento menos acumulado quando comparados com C^a e K
(Figura 4). Estes resultados estão de acordo com o que tem sido relatado para diversas
espécies arbóreas tropicais (Klinge et al., 1983; Klinge, 1985; Herbert & Schonau, 1991;
Drechsel, 1992; Marenco et al., 2001b; Moraes Neto & (jonçalves, 2001). A absorção de

Mg pelas plantas é fortemente modulada P, ao qual possui efeito sinérgico. Como os
valores de P encontrados no solo foram muito baixos e o P acrescentado à área por meio da

adubação pode ter ficado pouco disponível para as plantas devido ao pH alcalino, a

absorção de Mg pode, por sua vez, ter sido prejudicada, resultando em baixas
concentrações nas plantas. Os teores de Ca encontrados nas folhas de C. ficifolia e C.

sciadophylla foram equivalentes a 61,2 e 53,3% do total de cátions acumulados por estas

espécies, indicando que essas espécies de Cecropia acumularam mais Ca nas folhas em
detrimento de K e Mg, quando comparadas com as outras espécies estudadas, excetuando /.

edulis (Figura 4). Por outro lado, B macrocaíyx foi a única espécie que acumulou mais K
(47,9%)que Ca(40,4%)nas folhas(Figura 4).
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FIGURA 4. Equilíbrio nutricional dos cátions JC, Ca""^ e Mg^(%)em folhas de plantas jovens de oito espécies plantadas sobre área degradada por atividade
petrolífera na Amazônia Central.
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Quanto aos micronutrientes, o maior teor de Fe foi encontrado em folhas de C.

sanguinolenium (724 mg.kg"^) quando comparado com as demais espécies estudadas, sendo
este 3,8 vezes superior ao teor encontrado em E. cumini (192 mg.kg*^) (Tabela 5). As
concentrações de Fe encontradas nas espécies foram bem superiores às relatadas para outras

espécies tropicais crescendo sob condições de campo (Herbert & Schonau, 1991; Drechsel,
1992; Marenco et ai, 2003). Contudo, valores similares e/ou superiores foram relatados

para outras espécies arbóreas crescendo sob condições de casa de vegetação (Moraes Neto
& Gonçalves, 2001) (Tabela 10). Os teores foliares de Fe foram bem superiores aos
esperados neste experimento, já que, em pH alcalino o Fe é precipitado como óxido de Fe
III e hidróxidos (Lindsay & Sadiq, 1983). Por outro lado, a adubação com Sulfato de

Magnésio pode ter reduzido o pH do solo devido a formação de H2SO4, sendo fecilitado

pela baixa CTC do solo, o que permitiria que baixas concentrações de H2SO4 pudessem
promover uma redução significativa do pH, aumentando a disponibilidade localizada de Fe

para as plantas. Outro fato que deve ser considerado é que algumas espécies sob condições
de baixa disponibilidade de Fe são capazes de adotar estratégias para aumentar a sua

absorção, dentre as quais podem ser citadas um aumento na capacidade de quelar o Fe
(Márschner, 1995; Schimidt, 1999); e a capacidade de acidificar a rizosfera e desenvolver
pontas de raízes(Gogorcena et al., 2001). Essas estratégias podem ter sido adotadas por C.
sanguinolenium, fazendo com que os teores foliares de Fe encontrados para essa espécie
fossem bem superior aos valores encontrados para as outras espécies deste trabalho (Tabela
5).

A concentração de Mn em 7. macrophyla(219 mg.kg'*)foi cerca de 5 vezes superior
às concentrações de Mn encontradas para as outras espécies. Essa concentração de Mn
encontrada para L macrophyla pode ser considerada excessiva para várias espécies.

Segundo Márschner (1995) concentrações de Mn acima de 200 mg.kg"^ pode ocasionar
toxicidade em muitas espécies. Em solos com pH alcalino, algumas espécies podem

apresentar deficiência de Mn, interferindo geralmente na absorção de cátions como Ca e
Mg (Schachtschabel et ai, 1984; Reisenauer, 1994). Para Zn, a maior concentração foi
encontrada em L macrophyla (23,3 mg.kg^), sendo cerca de 2,5 vezes superior as

concentrações encontradas em C sangiiinolenltim (10,26 mg kg"') e C. sciadophylla (9,4
mg kg"')(Tabela 5). Assim como observado para Mn, os maior teor de Cu foi encontrado
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em 1. macrophyla (9,43 mg.kg"^) quando comparado com o de outras espécies (Tabela 5).
Comparando-se as concentrações de Zn e Cu encontrados para as espécies (Tabela 5) com
os níveis críticos de deficiência desses elementos reportados por Marschner (1995)(Zn <

15-20 mg.kg"'; Cu < 1-5 mg.kg"^) e Drechsel (1992)(Zn < 14 mg.kg"^; Cu < 7 mg.kg"'),
verifica-se que esses micronutrientes podem ter sido limitantes para o crescimento da
maioria das espécies estudadas.

TABELA 5. Concentração foliar de micronutrientes [mg.kg'^ (MS)] em plantas jo\'ens de oito espécies
arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.

Micronutrientes [mg.kg"^(MS)]
Espécies

Fe

Mn

Zn

Cu

B. grossularioides

449,07±190,39b

17,92±2,80 b

15,94±6,91 abe

6,50±2,52 b

B. macrocalyx

350,33±130,42 bc

36,41±18,14b

13,46±1,S9 abe

5,0fttl,15bc

C.Jicifolia

319,14±64,04 bc

46,12±8,85 b

15,20±4,33 abe

2,93±1,13 Cd

C. sciadophylla

246,98±94,96 bc

23,73±8,0I b

9,40±l,89c

2,50±1,00 cd

C. sanguinolentum

724,68±103,98 a

19,47±4,10 b

10,26±3,30 bc

2,05±0,10d

191,77±56,99c

34,75±7,87 b

15,98±5,37 abe

4,00±1,63 bcd

/. edulis

355,23±50,75 bc

22,92±7,72 b

20,43±6,37 ab

4,00±0,00 bcd

I. macrophyla

339,97±62,33 bc

219.38±41,73a

23,30±0,99 a

9,43±1,02 a

F

9,319

61,338

4,321

15,814

P

0,000

0,000

0,004

0,000

E. cumini

* Médias(n = 4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0,05).

Concentração de nutrientes por unidade de áreafoliar.

O maior teor de N por unidade de área foi encontrado para C. sanguinolentum (2,26

g.m"^), sendo esse 45,3, 54,3 e 58,2% maior que os teores encontrados para C sciadophylla,
B. macrocalyx e L macrophyla^ respectivamente (Tabela 6). Com isso percebe-se que os

teores de N por unidade de área foliar refletem uma realidade diferente entre as espécies

quando comparado com os teores de N por unidade de matéria seca. Por exemplo, se por
um lado o teor de N encontrado em folhas de/, edulis(29,27 g.kg"') por unidade de matéria
seca foi cerca de 50% maior que o teor de N encontrado em C. sanguinolentum(\9,6^kg\

por outro o teor de N em /- edulis (1,95 g.m"^) por unidade de área foliar foi cerca de 15%
menor que o teor encontrado em C. sanguinolentum (2,26 g.m^). Essas diferenças entre os

[S
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teores de nutrientes por unidade de matéria seca e por unidade de área foliar ocorrem
devido as diferenças entre os valores de área foliar específica (SLA) existente entre as

espécies. Estes resultados sugerem que espécies com SLA menor podem obter um aumento
relativo nos teores de nutrientes por unidade de área foliar quando comparado os teores de

nutrientes por unidade de matéria seca, que espécies com SLA maior.
TABELA 6, Concentração foliar de macronutrientes (g.m'^) em plantas jovens de oito espécies arbóreas
plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Macronutrientes(g.m~)

Espécies

N

P

K

Ca

Mg

B. grossularioides

I,66±0,314ab

0,088±0,025 a

0,648±0,115a

0,74±0,145 b

0,204±0,038 ab

B. macrocalyx

l,468±0,186b

0,035±0,015 b

0,924±0,268 a

0,78±0,156b

0,226±0,035 a

C.ficifolia

l,761±0,311ab 0,059±0,011 ab

0,781±0,117 a

1,631±0,447 a

0,253±0,027 a

C. sciadophylla

l,559±0,226b

0,06±0,029 ab

0,712±0,123 a

0,981±0,231 b

0,149±0,015 b

C.sanguinolentum

2,265±0,551 a 0,051±0,006ab

0,972±0,177 a

0,982±0,24 b

0,18±0,008 ab

E. cumini

l,828±0,149ab 0,065±0,014ab

0,833±0,28 a

0,839t0,307 b

0,207±0,057 ab

/. edulis

1,947±0,18 ab 0,069±0,024 ab

0,82±0,072 a

0,97±0,159 b

0,137±0,024b

I. macrophyla

l,432±0,105b

0,035±0,015 b

0,551±0,068 a

0,644±0,188b

0,138i:0,02b

F

4,608

4,07

2,354

5,277

7,581

P

0,003

0,006

0,061

0,001

0,000

* Médias(n =4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0.05).
Quanto aos teores de P, o maior valor foi encontrado em B grossularioides (0,09

g.m"^), valor 151% maior que os encontrados em B. macrocalyx (0,35 g.m^) e /.
macrophyla (0,35 g.m"^) (Tabela 6). Teores similares aos encontrados para B
grossularioides(0,09 g.m*^)foram relatados para outras espécies de Melastomataceae como

Mouriti nervosa (0,08 g.m'^) e Sandemania hoehnei (0,08 g.m^)(BClinge, 1985). Para K,
"2

verificou-se maior e menor valor para C. sangirinoientum (0,97 g.m")e /. macrophyla (0,55

g.m'^), respectivamente, sendo a diferença entre essas espécies igual a 76,4% (Tabela 6).
Quanto aos teores de K por unidade de área foliar não houve diferença entre as espécies
estudadas (Tabela 6). No que se refere às concentrações de Ca, o maior valor foi

encontrado em C.ficifolia (1,63 g.m"^), sendo esse valor cerca de 66 a 153% superior aos
valores apresentados para as demais espécies (Tabela 4). Já para aos teores de Mg, C.
•2

ficifolia (0,25 g.m^) e B. macrocalyx (0,23 g.m )obtiveram os maiores valores quando
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comparados com C. sciadophylla (0,15 g.m"^), /. macrophyla (0,14 g.m'^) e /. edulis (0,14
g.m*^)(Tabela 4).
Quanto as concentrações de micronutrientes por unidade de área foliar, observou-se

que C sanguinolentum e /. macrophyla apresentaram os maiores teores de Fe e Mn,
respectivamente. Os maiores teores de Zn por unidade de área foliar foram exibidos por B.

grossidarioides (1,67 g.m'^) e E. cumini (l,61g.m"^) quando comparados com C.
sciadophylla (0,63 g.m"^) (Tabela 7). A maior concentração de Cu foi encontrada em B.
grossularioides (0,68 g.m'^), sendo maior que as concentrações encontradas em outras
espécies, excetuando /. macrophyla (Tabela 7).
TABELA 7. Concentração foliar de micronutrientes(mgjn'^) em plantas jovens de oito espécies arbóreas

plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Micronutrientes(mg.m')
JLspecies

Fe

Mn

Zn

Cu

B. grossularioides

47,1±19,97 b

1,88±0,29 b

l,67iO,73 a

0,68±0,26 a

B. macrocalyx

24,99J:9,30 bc

2,6±l,29b

0,96±0,14ab

0,36±0,08 c

C.ficifolia

23,98±4,81 bc

3,47±0,67 b

1,14±0,33 ab

0,22±0,09 c

16,44±6,32 c

1,5810,53 b

0,63±0,13 b

0,17iO,07c

83,74±12,01 a

2,25±0,47 b

1,19±0,38 ab

0,24±0,01 c

19,34±5,75 c

3,50±0,79 b

1,61±0,54 a

0,40±0,17 b

23,62±3,38 bc

1,52±0,51 b

1,36±0,42 ab

0,27db0,0 c

23,34±4,28 c

15,06±2,87 a

1,6±0,07 ab

0,65±0,07 ab

F

20,368

54,715

3,135

11,562

P

0,000

0,000

0,020

0,000

C. sciadophylla

C.sanguinolentum
E. cumini

/. edulis

I. macrophyla

* Médias(n = 4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0,05).

Relações de macro e micronutrientes nasfolhas
O N foi o principal nutriente acumulado, independente da espécie estudadada. Entre

os demais macronutrientes, verificou-se a seguinte ordem de concentração dos maiores para

os menores. Ca, K, Mg e P, tendo como excessão B. macrocalyx, que acumulou mais K que

Ca Quanto aos micronutrientes, não se observaram alterações na ordem de concentração,
sendo o Fe o nutriente mais acumulado nas folhas, seguido por Mn,Zn e Cu (Tabela 8). Na
literatura tem sido observado que as espécies tendem a apresentar concentrações maiores de
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N em detrimento às outros nutrientes, já que o N é muito requerido para a formação de

macromoléculas. Quanto ao Ca, tem-se verificado que muitas espécies tendem a acumular

grandes quantidades, sendo muitas vezes o nutriente mais requerido após o N (Klinge ef ai,
1983; Herbert e Schonau, 1991; Moraes Neto & Gonçalves, 2001). Por outro lado, é válido

destacar que a semelhança das concentrações de K obtidas em B. macrocaly tem sido
verificada na literatura que o K pode ser o segundo nutriente mais requisitado por espécies
de Bombacaceae(Klinge et ai, 1983; Marenco et ai, 2001b)
TABELA 8.Relações de concentrações de macronutriâites e micronutrientes nas folhas em mudasjovens de

oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Relações de concentração
Macronutrí^tes

Mioronutrientes

B. grossiilarioides

N>Ca>K>Mg>P

Fc>Mn>Zii>Cu

B. macrocalyx

N>K>Ca>Mg>P

Fe>Mii>^>Cu

C.ficifolia

N>Ca>K>Mg>P

Fe>Mii>Zn>Cu

C.sciadophylla

N>Ca>K>Mg>P

Fe>Mn>Zii>Cu

C. sanguinolentum

N>Ca>K>Mg>P

Fe>Mii>Zii>Cu

E. cumini

N>Ca>K>Mg>P

FoMn>Zii>Cu

/. edulis

N>Ca>K>Mg>P

Fe>Mn>Zii>Cu

/. macrophyiia

N>Ca>K>Mg>P

Espécies

Fe>Mn>Zn>Cu
—n

TJ

:

^

mg.kg'^ e g.m"^ nas folhas.
4. CONCLUSÕES

Quanto ao comportamento das espécies no campo, considerando aspectos de
sobrevivência e crescimento, C sanguinolentum apresentou pior desempenho, apontando

que essa espécie pode não ser indicada para plantios de recuperação de áreas degradadas.
Por outro lado, no que se refere à expansão da área foliar, observou-se que dentre as plantas

que investiram mais na expansão da área foliar, E. cumini (crescimento absoluto) e /. edulis
(crescimento relativo) adotaram a estratégia de investir em número de folhas enquanto as
duas espécies de Cecropia investiram mais na expansão individual da área foliar. Essas
diferentes estratégias adotadas para expandir a área foliar podem ser um fator determinante

para ampliar a área de captação de recursos primários como luz e CO2 e.
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consequentemente, conseguir aumentar o acúmulo de biomassa. Quanto aos nutrientes, os
resultados mostraram que as espécies estudadas acumularam nutrientes de modo
diferenciado, com destaque para L edulis que exibiu as maiores concentrações de N e P. Em

conclusão, o presente capítulo demonstra que as espécies estudadas apresentam diferentes

estratégias de sobrevivência, de crescimento e de acúmulo de biomassa quando plantadas
sobre área degradada.
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TABELA 9. Concentração foliar de macronutrientes [mg.kg"'(MS)]em espécies arbóreas tropicais.
Macronutrientes [g.kg'^(MS)]
Espécies

Família

N

P

K

Ca

Mg

Referencias

Pseudobombax munguba

Bombacaceae

28,3

2,4

22,28

7,1

5,09

Klingee/o/., 1983

Ingá strigillosa

Mimosoideae

28,8

0,97

4,74

23,69

2,36

Klingee/o/., 1983

Inga sp. 2

Mimosoideae

35,5

1,6

8,46

23,7

2,88

Klingee/o/., 1983

Ingá sp. 3

Mimosoideae

25,5

1,17

3,47

21,37

2,13

Klingee/o/., 1983

Cecropia latiloba

Cecropiaceae

33,95

1,98

15,51

15,13

4,17

Klingee/o/., 1983

Psidium sp.

Myrtaceae

19

1,05

8,08

31,78

4,14

Klinge eí o/., 1983

Labatia glomerata

Sapotaceae

23,95

1,58

10,14

13,87

3

Kimgeero/., 1983

Frcmchetella crassifolia

Sapotaceae

12,7

0,36

5,79

0,66

0,37

Klingeero/., 1983

Glycoxylon inophyllum

Sapotaceae

8,9

0,59

9,16

4,57

3,13

Klinge, 1985

Macrolobium arenarium

Leguminosae

13,0

0,38

7,32

5,57

1,87

Klinge, 1985

Miconia sp.

Melastomataceae

9,3

0,41

4,15

5,27

3,14

Klinge, 1985

Manilkara atnazonica

Sapotaceae

9,0

0,52

3,38

1,20

1,68

Klinge, 1985

Mouriri nervosa

Melastomataceae

10,7

0,45

3,11

1,1

2,23

Klinge, 1985

Sandemania hoehnei

Melastomataceae

7,9

0,38

4,61

2,34

3,43

Klinge, 1985

Eugenia patrisii

Myrtaceae

6,1

0,3

3,94

2,98

1,63

Klinge, 1985

Eucalyptus grandis

Myrtaceae

29,0

1,4

7,5

16,0

3,5

Herbert& Schonaii, 1991

Tectona grandis

Verbenaceae

21,1

2,7

21,4

13,0

3,0

Drecbsel, 1992

Cecropia longipes

Cecropiaceae

26,1-27,8

Cecropiaficifolia

Cecropiaceae

24,7

BeIluda grossuíarioides

Melastomataceae

16,9

Miconia díspar

Melastomataceae

15,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kitajima eí o/., 1997
Reich etal, 1998

Reicheía/, 1998
Kcvdietal, 1998
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Dipte?yx odorata

Fabaceae

20,3

Swietenia macrophylla

Meliaceae

18,5

Ochrojna pyraniidale

Bombacaceae

17,8

4,6

Croton urucurana

Eufhorbiaceae

10,7

Guazuma ubnifolia

Esterculiaceae

Peltophontm diibium

Marenco et al, 2001 a

-

-

-

-

-

-

-

-

13,6

8,0

2,72

Marenco et a!, 2001b

2,8

11,6

13,3

5,7

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

11,3

2,6

10,7

14,8

5,3

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

Caesalpinioideae

16,3

2,2

9,5

12,2

3,1

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

Lonchocatpus m uehlbergiauus

Papilionoideae

26,9

3,0

11,3

11,7

3,9

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

Tabebuia impetiginosa

Bignoniaceae

18,1

2,6

13,5

14,3

4,4

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

Genipa americana

Rubiaceae

12,5

2,0

14,1

26,5

6,0

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

Cecropia glaziovi

Cecropiaceae

25-29

Cecropia pachystachya

Cecropiaceae

16-25

Inga marginata

Mimosoideae

29-31

Mytvia cf. rostrata

Myrtaceae

14-17

Tibouchina pulchra

Melastomataceae

18-20

Chrysophyllum inomatum

Sapotaceae

15-16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marenco et al, 2001a

Aidar et al., 2003
Aidar et al., 2003
Aidar et al., 2003
Aidar et al., 2003
Aidar et al., 2003

Aidar et al., 2003

relatam apenas os teores das mudas
crescidas a pleno sol.
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TABELA 10. Concentração foliar de micronutrientes [mg.kg''(MS)]em espécies arbóreas tropicais.
Micronutrientes[mg.kg (MS)]
Espécies

Família

Fe

Mn

Zn

Cu

Referências

Eucalyptus grcmdis

Myrtaceae

110

600

18

12

Herbert & Schonau, 1991

leciona grandis

Verbenaceae

96

30

18

14

Drechsel, 1992

Croton urucumna

Eufhorbiaceae

306

486

28,1

9,9

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

Guazuma ulmifolia

Esterculiaceae

551

493

109,7

9,9

Moraes Neto & Gonçalves,2001

Peltophonim dubium

Caesalpinioideae

555

379

89,3

9,9

Moraes Neto & Gonçalves, 2001

Lonchocatpus muehlbergianus

Papilionoideae

3000

486

128,6

2,5

Moraes Neto & Gonçalves,2001

Tabebuia impetiginosa

Bignoniaceae

1714

271

79,1

1,8

Moraes Neto & Gonçalves. 2001

Genipa americana

Rubiaceae

1959

200

29,1

9,8

Moraes Neto & Gonçalves,2001

Ochrotna pwamidale

Bombacaceae

100,5

71,5

32

6,5

Marenco et al, 2003

*Os valores de micronutrientes referentes ao trabalho de Moraes Neto & Gonçalves(2001)relatam apenas os teores das plantas crescidas a pleno sol
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Capítulo II

Concentração de Pigmentos Cloroplastídicos e Fluorescência da Clorofila

a em Plantas Jovens de Espécies Arbóreas Plantadas sobre Área
Degradada por Atividade Petrolífera na Amazônia Central

1. INTRODUÇÃO
Em regiões tropicais, plantas crescendo em áreas abertas estão freqüentemente

expostas a radiações muito elevadas, incluindo a radiação ultravioleta(UV)(Krause et ai,
2001). Sob essas condições, a absorção de luz em excesso, ou seja, superior à quantidade de

fótons utilizada na fotossíntese, pode causar fotoinibição, medido pelo declínio da

eficiência potencial do fotossistema U (FSn). Se a planta não for capaz de se adaptar e

utilizar a quantidade extra de energia luminosa na fotossíntese, o excesso de energia deve
ser dissipado para evitar a produção de espécies ativas de oxigênio e a fotooxidação de
moléculas como as clorofilas. A fração de energia luminosa absorvida que é dissipada, por

sua vez, depende da irradiância, da espécie, da condição de crescimento, do estado
nutricional, da disponibilidade hídrica no solo e da temperatura (Demmig-Adams &
Adams, 1996). Com isso, o excesso de luz pode promover alterações e/ou danos em vários
componentes do aparelho fotossintético, podendo levar a planta à diminuir o seu

crescimento e, em alguns casos, levar à morte, particularmente quando esses danos estão
associados a deficiências nutricionas e estresse hídrico.

Um dos fatores ligados à eficiência fotossintética das plantas e, por conseguinte, ao
crescimento e adaptabilidade a ambientes com alta irradiância é a concentração e a

composição dos pigmentos cloroplastídicos (Marini, 1986; Engel & Poggiani, 1991, Thiele

et ai., 1998). As clorofilas são constantemente sintetizadas e degradadas na presença de luz

(Kramer & Kozlowski, 1979; Wettstein et ai, 1995). Contudo, sob altas intensidades
luminosas, a taxa de degradação das clorofilas tende a ser mais intensa, resultando menores

concentrações de clorofila total (Hendry & Price, 1993). Por outro lado, plantas sob

condição de alta irradiância podem sintetizar mais carotenóides como forma de proteção
(Jones & Porter, 1986). Plantas adaptadas a ambientes com alta irradiância possuem
mecanismos eficientes para dissipar o excesso de energia de excitação em energia térmica.
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A capacidade de uma planta em aumentar a dissipação térmica originária da energia de
excitação sob alta irradiância pode ser um fator determinante para a sua sobrevivência

(Scholes et ai, 1997). A dissipação térmica da energia de excitação está associada com o
desenvolvimento de um gradiente de prótons na membrana dos tilacóides (Krause & Weis,

1991) envolvido com o ciclo das xantofílas (Demmig-Adams, 1990; Demmig-Adams &

Adams, 1992; Bjorkman & Demmig-Adams, 1994). Esse processo de dissipação de energia
é induzido pelo acúmulo de prótons no lúmem dos tilacóides, ao qual é desencadeado pelo
excesso de luz. A forte acidiíicação do lúmem induz uma conversão enzimática do

carotenóide violaxantina a zeaxantina (Demmig-Adams, 1990; Gilmore, 1997). Dessa
<ú

forma, o excesso de energia é transferido para a zeaxantina, recebendo a energia da mesma

forma energizada da clorofíla que é normalmente usada na fotossintese, dissipando-a em

energia térmica (Demmig-Adams et ai, 1987; Johnson et ai, 1993 ab). A clorofíla tende a
ser fotooxidada sob alta irradiância, e como os carotenóides podem prevenir a fotooxidação
da clorofíla, a razão clorofíla total/carotenóides (ChWCx^) tem sido utilizada como um
indicador potencial de danos fotooxidativos causados pelo excesso de luz(Hendry & Price,

1993). Com isso, sob condições de estresse por alta irradiância, freqüente nos trópicos, as
concentrações de clorofílas e carotenóides têm sido utilizadas como indicadores de

respostas das plantas a radiação (Strauss-Debenedetti & Bazzaz, 1991; Vieira, 1996;
Gonçalves et ai, 2001).
Sob condições de alta irradiância, parte da energia absorvida pelos pigmentos
cloroplastídicos é usada nos processos fotossintéticos, enquanto o excesso pode ser

responsável por dirigir uma série de reações, que podem conduzir a fotoinibição (Hideg &
Murata, 1997). Dessa forma, a exposição da folha a radiação solar excessiva pode danificar
o sistema fotossintético, promovendo um decréscimo tanto da eficiência quântica como das

taxas de fotossintese máxima (Powles & Bjorkman, 1982; Demmig-Adams et ai, 1989;

Correia et ai, 1990; Osmond, 1994). Quando o excesso de luz está associado a outros
fatores estressantes como altas temperaturas (Gamon &, Pearcy, 1990; Mulkey & Pearcy,
1992' Koniger et ai, 1998) e/ou baixa disponibilidade de água e de nutrientes no solo

(Bjorkman & Powles, 1984; Eastman & Camm, 1995; Thomas & Turner, 2001) tem sido
verificado que a fotoinibição pode ser potencializada. A fotoinibição é iniciada pela

inativação do centro de reação fotoquímico do fotossistema II, provavelmente, devido aos
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danos causados sobre a proteína Dl (Barber & Anderson, 1992; Aro et al, 1993). Em
sistemas intactos, como as folhas, os centros de reação do FS II são reparados via uma série

de reações que incluem a síntese da proteína Dl (Grreer et al., 1986; Aro et al., 1993). Sob
alta irradiância, as taxas de degradação dessa proteína são mais intensas do que o seu

subsequente reparo (Greer et al., 1986), o que pode vir a prejudicar o aparelho
fotossintético. Por outro lado, alguns estudos têm sugerido que a inativação da proteína Dl

pode ser baixa em plantas bem adaptadas a condições de luz excessiva e que possuem uma
capacidade de giro da atividade do ciclo de xantofilas (Thiele et al., 1996; Thiele et al,
1997).

^

Danos causados por fotoinibição têm sido estudados em folhas intactas por meio do

monitoramento da fluorescência da clorofíla a, sendo essa uma técnica rápida, precisa e não

destrutiva (Govindjee, 1995) que tem sido usada para investigar os danos causados por

vários tipos de estresses sobre o aparato fotossintético (Kitao et al, 2000; Mena-Petite et
al 2000; Gonçalves et al, 2001; Thomas & Tumer, 2001; Oliveira et al, 2002 ). Além

o

disso, os parâmetros de fluorescência da clorofíla a também têm se mostrado como uma
ferramenta sensível para analisar a redução da assimilação de CO2 e /ou a destruição da
estrutura fotossintética (Mena-Petite et al, 2003). Em última análise, os parâmetros de
fluorescência da clorofíla a têm fornecido informações importantes sobre os processos

fotoquímicos da fotossintese (Netto et al, 2002), principalmente, no que se refere a
eficiência do FS II (Krause & Weis, 1991; Sholes & Horton, 1993; Gonçalves et al, 2001).
Dentre esses parâmetros estão incluídas: a fluorescência inicial (Fo), fluorescência máxima

(Fm) e a fluorescência variável (Fy)(Sholes & Horton, 1993). O parâmetro Fo é indicativo
da abertura dos centros de reação devido ao estado de completa oxidação da quinona A

(Qa) Sob condições de saturação por luz, o valor de Fm é alcançado rapidamente,
indicando o fechamento dos centros de reação, como um resultado da completa redução da
razão Fv/Fm tem sido utilizada para estudar a eficiência fotoquímica do FS II em

plantas submetidas a alta irradiância (Krause & Winter, 1996; Thiele et al, 1998; Krause et
al 1999" Gonçalves et al, 2001). Valores de Fy/Fm abaixo de 0,83 sãó indicadores de

plantas estressadas (Krause & Weis, 1991). O declínio nos valores de Fy/F™ estão
associados a um aumento nos valores de Fo e/ou a um declínio nos valores de Fm. Junto a
essas variáveis, algumas relações têm sido sugeridas para se mensurar o grau de
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fotoinibiçào sobre o aparelho fotossintético, das quais podem ser citadas: a) a ra2ão Fv/Tm,

sugerida para mensurar a fotoinibição causada pela interação entre défict hídrico no solo e
luz (Thomas & Turner, 2001), b) a razão Fm/Fo) , indicada para estudar a perda de
eficiência causada em situações de baixa disponibilidade hídrica e c) a relação Fv/Fo

indicadas para mensurar a eficiência quântica do FS 11 (Rohacek, 2002). Nesse sentido,
assim como as concentrações de pigmemtos cloroplastídicos, a fluorescência da clorofíla a

pode ser utilizada como uma ferramenta eficiente para estudar o comportamento de
espécies arbóreas sob condições de alta irradiância.
Portanto, a hipótese prevista para esse capítulo foi que espécies diferentes
<sí

respondem diferentemente, no sentido de captação de energia solar e defesa contra a
fotodestruição dos componentes do aparato fotossintético quando submetidas a alta

irradiância. Para testar essa hipótese foram determinados os teores de pigmentos

cloroplastídicos (clorofilas a e b e carotenóides) e a fluorescência da clorofíla a

(fluorescência inicial, fluorescência máxima e fluorescência variável) em folhas de plantas
jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na
Amazônia Central.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local de estudo e espécies estudadas

O estudo foi realizado na Província Petrolífera de Urucu (4°53'S e 65°irW),
distante 600 km de Manaus, Amazonas, Brasil (vide detalhes no Capítulo 1). As espécies

estudadas foram Bellucia grossularioides Triana, Bombacopsis cf. macrocalyx (Ducke)

Robyns, Cecropia Jícifolia Smeth, Cecropia sciadophylla Mart., ChrysophyUum cf.
sanguinolentum (Pierre) Baehni, Eugenia cumini(L.) Druce, Inga edulis Mart. e Iryanthera
macrophyla (Benth.) Warb.

2.2. Determinação dos teores de pigmentos cloroplastídicos

A determinação dos pigmentos cloroplastídicos foi realizada em folhas

completamente expandidas e adequadas do ponto de vista fitossanitário, a semelhança das
folhas utilizadas para determinação das concentrações de nutrientes. Para cada espécie

foram coletadas folhas de três plantas para compor cada repetição. As folhas foram
coletadas do terço médio das plantas, envolvidas em papel alumínio, acondicionadas em

caixa térmica com gelo e conduzidas ao Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal

(MCT-INPA), onde foram determinados, logo em seguida, os teores de clorofila n, clorofila
b e carotenóides, conforme Lichtenthaler e Wellbum (1983). No tecido foliar os teores de
pigmentos cloroplastídicos foram determinados a partir de 0,1 g de material vegetal fresco e
homogeneizado com 10 ml de acetona (100% v/v) + 10 ml de uma solução de acetona

(80% v/v) contendo MgCOs (0,5% p/v). Posteriormente, o extrato foi filtrado em papel

filtro qualitativo n° 2 e no extrato filtrado foram realizadas as leituras de absorvância para
os teores de clorofila a (chi a), clorofila b (chi b) e carotenóides (Cx+c) nos comprimentos

de onda (?^) de 663, 645 e 480 nm, respectivamente. O cálculo das concentrações dos

pigmentos cloroplastídicos, tanto na base da massa (pmolg"') como na base da área
(pmol cm'^), foram realizados de acordo com as equações descritas por Hendry e Price
(1993);

Clorofila a(pmolg'' ou pmol.cm"^)=(12,7 x A663 - 2.69 x A645)x LI 19 x V
1000 X unidade de área(cm^)ou peso (g)

(1)
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filtro qualitativo n° 2 e no extrato filtrado foram realizadas as leituras de absorvância para
os teores de clorofila a (chi a), clorofila b (chi b) e carotenóides (Cx+c) nos comprimentos

de onda (A.) de 663, 645 e 480 nm, respectivamente. O cálculo das concentrações dos

pigmentos cloroplastídicos, tanto na base da massa (pmoLg"') como na base da área
(pmol cm'^), foram realizados de acordo com as equações descritas por Hendry e Price
(1993);

Clorofila a(nmolg'ou nmol.cm'^)=(12,7 x A663 - 2,69 x A645)x 1,119 x V
1000 X unidade de área(cm^)ou peso(g)

(1)

^
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Clorofíla b (iimol.g"^ ou nmolcm'^)=(22.9 x A645 -4.68 x A663)x 1.102 x V

1000 X unidade de área(cm^)ou peso(g)

(2)

-â

Carotenóides (pmol.g"^ ou umol.cm'^l= (A480 + 0.114 x A663 - 0.638 x A6451 x V x 1000

112,5 X unidade de área (cm^) ou peso (g)

(3)

em que, A corresponde a absorvância no comprimento de onda indicado, V é o volume

final do extrato clorofíla - acetona (ml). Também foi calculada a concentração de clorofíla
■d

total (clorofíla a + clorofíla b\ e as razões clorofíla a / clorofíla b (chi afb) e clorofíla total /
carotenóides (chltot /Cx+c).

2.3. Determinação do espectro de absorção de luz

O espectro de absorção de luz foi determinado a partir de uma amostra composta,
utilizando-se alíquota de 5ml dos extratos semelhante àqueles usados para a determinação
dos teores de pigmentos cloroplastídicos. Na solução assim obtida, procedeu-se a leitura de
absorvância entre os comprimentos de onda (A) de 400 e 700 nm de acordo com

metodologia descrita por Engel e Poggiani (1991).

2.4. Determinação de parâmetros da fluorescência da clorofíla a

A fluorescência da clorofíla a foi determinada por meio de um fluorímetro portátil
(PEA, MK2 — 9600 — Hansatech, Norfolk, UK), entre 9:00 e 11:00 horas da manhã, em
folhas completamente expandidas e que apresentavam estado fítossanitário adequado. Para

cada espécie foram escolhidas cinco plantas para compor cada repetição. As folhas
escolhidas foram submetidas a um período de 20 minutos de adaptação ao escuro, sendo

este período sufíciente para a oxidação completa do sistema fotossintético de transporte de
elétrons e, em seguida, foram expostas a um pulso de luz saturante de alta intensidade

luminosa (2250 pmol.m'^s'^), segundo metodologia descrita por Gonçalves et al (2001). A
partir das cinéticas rápida e lenta de indução da fluorescência foram obtidas a fluorescência
inicial (Fo) máxima (Fm) e variável (Fy = Fm - Fo), o rendimento quântico máximo do
fotossistema II (Fy/Fm) e as razões, Fm/Fo, Fy/Tm, e Fy/Fo.

^
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2.5. Delineamento experimental e análise estatística

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com oito

tratamentos (espécies) e quatro repetições (blocos), com doze indivíduos por espécie por
bloco. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as
médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). O programa estatístico utilizado
para a realização das análises estatísticas foi o SAEG(UFV-MG).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Teores de pignientos cloroplastídicos por unidade de massa foliar

Os teores de Chi a por unidade de massa foliar variaram de 0,94 a 2,67 pmol.g'',
entre as espécies estudadas, com destaque para C. Jicifolia, C. sciadophylla e /. edulis que
apresentaram valores cerca de 2,5 vezes superiores aos valores encontrados para B.

macrocalyx (0,98 pmolg"') e C. sanguinolentum (0,94iimol.g'^) (Tabela 1).
Adicionalmente, observou-se que o teor de Chi b encontrado para C Jicifolia (0,93 pmol.g"
foi, aproximadamente, 26% superior aos teores encontrados para E. cumini (0,74 |imol.g'
■a

*) e 1. edulis (0,73 pmoLg'^) e 145% superior aos teores encontrados para C.
sanguinolentum (0,38 pmoLg'^) e 5. macrocalyx (0,37pmol.g'*) (Tabela 1). Quanto aos
teores de Chltot, a semelhança dos teores de Chi a e Chi h, observou-se que o maior valor

foi observado para C. ficifolia (3,6pmolg'^) e os menores valores foram observados para B
macrocalyx (1,36 pmoLg"^) e C sanguinolentum (1,32 pmoLg"^) (Tabela 1). Quanto a razão
Chi a/b verificou-se que L edulis (3,43) obteve o maior valor quando comparado com L

macrophyla (2,68), B. macrocalyx (2,65), C sanguinolentum (2,46) e B. grossularioides

(2,3) (Tabela 1). A razão Chi aib tem sido utilizada como um indicador de resposta das
plantas a alta irradiância (Anderson et al.^ 1988). O aumento da razão Chi a/b é indicativo
de uma diminuição na quantidade de Chi a periférica ligada a Chi b no complexo de
captação de luz, o que resulta na diminuição da absorção de energia através do FSII e,

consequentemente, na diminuição do estresse causado pelo excesso de luz (Krause et al.,
2001). Valores de Chi a/b acima de 3,0 foram reportados para espécies de crescimento
rápido como Ficus insipida (3,2), Cecropia obtusifolia (3,1), Ochroma pyramidale (3,4) e
Inga punctata (3,9) crescendo em ambientes com alta irradiância (Loik & Holl, 2001;
Krause et al., 2001). Por outro lado, valor de Chi a/b igual a 2,5 foi citado para Tapirira
mexicana crescendo sobre área de pastagem (Loik & Holl, 2001). Como pode ser

observado, os valores de Chi a/b encontrados para C sciadophylla (3,09) e C ficifolia

(2,88) foram similares aos resultados encontrados para C. obtusifolia e o valor encontrado

para /. edulis foi cerca de 11 % menor que o valor encontrado para uma espécie do mesmo
gênero (/. punctata) (Loik & Holl, 2001; Krause et ai, 2001).
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TABELA 1: Teores de pigmentos clorcplastídiccs [(pmol.g'' (MF)] em folhas de plantas jovens de oito
espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Espécies

Chia

Chló

Chltot

Cx+c

Chi aib

Chltot/Cx+c

pmol.g'*
B. grossularioides

i;29±0,4l Cd

0,55±0,13 d

l,85db0,54de

0,8±0,l6b

23±03I c

239±035 Cd

B. macrocalyx

0,98±0,13d

0,37db0,06 e

136±0,19e

0,67±0,05 b

2,65±0,19bc

2,03±0,13de

C.flcifolia

2,67db0,32 a

0,93±0,08 a

3,6±0,4 a

l,17±0,16a

2,88±0,14 abe

3,07±0,13 a

C. sciadophylla

2,52±0,19 a

0,82±0,05 ab 3,34±0,24 ab

U3±0,ll a

3,09db0,l ab

2,73±0,14 ab

C.sanguinolentum

0,94±0,08 d

0,38±0,03 e

0,63±0,07 b

2,46±0,0 bc

2,01±0,08 cde

2,14±0,22 ab

0,74db0,04 bc 2,88±0,26 bc

l,18±0,09a

2,87±032 abe

2,44±0,11 bc

2,51±0,59 a

0,73±0,07 bc 3,24±0,64 ab

l,14±0,16a

3,43±0,67 a

2,82±0,17 ab

l,7±0,2bc

0,63±0,09cd 234±0,28 Cd

l,28±0,14a

2,68±0,06 bc

l,83±0,03e

E. cumini

I. edulis

/. macrophyla
F
P

132±0,10c

32,714

32,815

36,853

30,058

6,972

26,957

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

♦Médias (n = 4) seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey Q) < 0,05).

Quanto aos teores de Qc+o, verificou-se que as oito espécies podem ser reunidas em

dois grupos bem distintos: o primeiro grupo apresentando teores acima de 1,1 pmol.g"^
envolvendo /• macrophyla, C. sâadophyUa^ E. cumini, C. flcifolia e /. edulis; e o segundo

exibindo teores abaixo de 0,8 |xmol.g'\ composto por B. grossularioides, B. macrocalyx e
C. sanguinolentum (Tabela 1). Os carotenóides, assim como as clorofílas e várias

apoproteínas, fazem parte dos fotossistemas nas membranas dos tilacóides, sendo essencial
para a fotoproteção do aparato fotossintético. Os carotenóides podem ser encontrados mais
abundantemente nas formas de luteína, p-caroteno, neoxantina, violaxantina, anteroxantina
e zeaxantina mo FSn (Bowyer & Leegood, 1997).
Similar a degradação das proteínas, a peroxidação dos lipidios também pode

promover a ação destrutiva dos radicais livres. Com isso, esses danos favorecem uma
reação em cascata que dirige a formação de espécies reativas de oxigênio (radicais

superóxidos) que são altamente danosas a integridade das membranas dos tilacóides
(Barber & Anderson, 1992). Sob condições de alta irradiância em regiões tropicais e, em

particular no sítio experimental da Província Petrolífera de Urucu, a formação de radicais
livres no tecido foliar pode ser acentuada, já que a geração dessas moléculas depende da

energia luminosa (Barényi & Krause, 1985; Richter et ai, 1990), resultando na redução da
eficiência fotoquímica da planta desde que essa energia não seja dissipada. Nessas
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condições, concentrações insuficientes de carotenóides nas folhas podem conduzir a danos
fotooxidativos severos, e em situações extremas, podem resultar na morte do organismo

(Bartley & Scolnik, 1995). O papel fotoprotetor dos carotenóides é fundamental para evitar
a formação de espécies danosas de oxigênio que são capazes de reagir com lipídios,

proteínas e outras macromoléculas, causando danos irreparáveis ao aparato fotossintético e
induzindo a fotoinibição (Bartley & Scolnik, 1995; Hideg, 1997). Sabendo-se que os
carotenóides desempenham funções importantes na proteção contra excesso de energia de

excitação, a razão Chltot/Cx+c têm sido utilizado como um indicador de danos
fotooxidativos, no qual menores valores dessa razão sugerem que as plantas são mais
o

adaptadas a alta irradiância (Hendry & Price, 1993). Nesse estudo, foi observado que os
maiores valores da razão Chltot/Cx+c foi encontrado para C.ficifolia (3,07),1. edulis(2,82)e

C. sciadophylla (2,83) quando comparado com B. grossularioides (2,29), B, macrocalyx

(2,03), C. sanguinolentum (2,01)eZ. macrophyla(1,83)(Tabela 1).
Teores de pigmentos cloroplastídicos por unidade de áreafoliar
Os maiores teores de Chi a. Chi b e Chltot por unidade de área foliar foram

encontrados para E. cumini (504, 175 e 680 pmol.m"^) quando comparado com /. edulis

(395, 117 e 511 pmol.m'^), /. macrophyla (316, 118 e 435 pmoLm'^), B. grossularioides
(310, 132 e 442 pmol.m"^), C sanguinolentum (233, 95 e 327 |imol.m"^) e B. macrocalyx
(204, 77 e 281 pmolm'^)(Tabela 2). Os teores de Chi a. Chi b e Chltot por unidade de área
foliar encontrados para E. cumini não apresentaram diferença quando comparados com C.

ficifolia (473, 164 e 637 pmolm*^)e C. sciadophylla(430, 139 e 569 pmol.m"^)(Tabela 2).
-2

'

Comparando-se os teores de Chliot por unidade de área (pmol.m")encontrados nas espécies
estudadas, observaram-se teores maiores em relação aos teores encontrados para Ficus

insipida (383 pmol.m*^), Cecropia obtusifolia (381 pmoLm"^), Ochroma pyramidale (348
pmolm"^) e Tapirira mexicana (346 pmol.m'^)(Loik & Holl, 2001; Krause et al.^ 2001),
com exceção de C. sanguinolentum e B. macrocalyx. Por outro lado, teores médios de Chltot

relatados para Inga punctata (1003 pmol.m"^) crescida sobre pastagem (Loik & Holl, 2001)
foram bem superiores aos encontrados por todas as espécies desse estudo. Quanto aos
.
teores

cic

r^ ^
o maior valor foi encontrado para E. cumini quando comparado com as
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outras espécies, excetuando 1. macrophyla (Tabela 2). Os valores das razões Chi alb e
Chltot/Cx+c encontrados por unidade de massa e por unidade de área foliar foram os

mesmos, já que na fórmula as unidades de medida se anulam e a divisão dos valores
numéricos fornecem os mesmos resultados, causando diferença somente nas unidades
decimais se houver.

TABELA 2: Teores de pigmeutos cloroplastídicos (pmol.m"^) em folhas de plantas jovens de oito espécies
arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Espécies

Chia

Chlb

ChU

Cx+c

Chi alb

Chlto«/Cx+«

pmoi.i
310±118cde

132±39bcd

442±156cd

189±49bcd

23±031c

2,29±0,35 Cd

204±21 e

77±9e

281±29 e

138±8e

2,65±0,19 bc

2,03±0,13 de

C.ficifolia

473±74 ab

164±22 ab

637±95 ab

208±32bc

2,88±0,14 abe

3,07db0,13 a

C.sciadophylla

430±54 ab

139±13 abe

569±67 abe

209±25 bc

3,09±0,1 ab

2,73±0,14 ab

C.sanguinolentum

233±35 de

95±12de

327±46 de

156±26de

2,46±0.0 bc

2,01±0.08 cde

504±45 a

175±8 a

680db49a

278±18a

2,87±0,22 abe

2,44±0,11 bc

395±53 bc

117±16cde

511±50 bc

181±9 cde

3,43±0,67 a

2,82±0,17 ab

316±41 Cd

118±18cde

435±58 Cd

238±30 ab

2,68±0,06 bc

l,83±0,03e

23,415

14,087

22,233

17,619

6,972

26,957

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

B. grossularioides
B. macrocalyx

E. cumini

/. eduUs

L macrophyla
F
P

* Médias(n = 4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0,05).
A diferença existente entre os teores de pigmentos cloroplastídicos por umdade de

massa e por unidade de área foliar quando foram comparadas as espécies deve-se ao feto de

algumas espécies possuírem folhas mais espessas que outras, como pode ser observado nos
valores de SLA (veja detalhes na Tabela 1 do Capitulo I).

Espectro de absorção de luz
As espécies estudadas apresentaram os maiores picos de absorção de luz próximo

os comprimentos de onda de 440 nm e 670 nm, devido a características específicas de

absorção de luz pelas clorofilas nessas regiões (Figura 1). Comparando-se os dois picos de
~ poae-&c observar uma maior absorção em comprimentos de onda menores que
absorção,

500 nm O aumento na absorção da região azul pode estar relacionada com uma maior
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concentração de Clorofila b e carotenóides, cujos picos de absorção situam-se nessa faixa

de comprimento de onda (Mitchell, 1979). Adicionalmente, comparando-se as espécies,
observou-se que C sciadophylla, C.ficifolia, 1. edulis e E. cimini apresentaram valor de
absorvância acima de 1,6 no comprimento de onda de 440 nm e que C sanguinoleníwn e B.

macrocalyx apresentaram valores de absorvância abaixo de 1,0 para o mesmo comprimento
de onda. O valor de absorvância encontrado para /. macrophyla igual a 1,46 no

comprimento de onda de 440 nm pode ter sido resultante do alto teor de carotenóides
encontrado nas folhas dessa espécie (Figura 1 e Tabela 1). A diferença entre os valores de
absorvância na faixa do vermelho foram bem detalhados nas discussões referentes as

^

Tabelas 1 e 2, pois a leitura tanto dos teores de Chi a como da Chi b são realizadas nos

comprimentos de onda de 645 e 663 nm, respectivamente. A absorção de luz na faixa de

comprimento de onda do azul, ou seja, mais rica em energia(menor comprimento de onda)
dirige o segundo e terceiro estado de exortação (singlet) dos elétrons das moléculas de
clorofila. A absorção de luz na Êiixa de comprimento do vermelho, ou seja, menos

gjjgj-gética, dirige o primeiro estado de exckação. A transição de energia entre o terceiro e o
segundo até o primeiro singlet é dissipada como calor. A energia utilizada pela Rubisco,
seja para a assimilação de CO2 ou para a fotorrespiração é proveniente do primeiro singlet.
Em condições de alta irradiância, o sistema fotossintético pode ficar sobrecarregado, devido
ao excesso de energia de excitação. Nessa situação, a energia do primeiro singlet pode ser
transferida para o estado de triplet, ou ser dissipada em forma de calor e fluorescência. A

partir do estado de triplet, o elétron pode ser direcionado para os processos de fotossíntese e
de fotorrespiração ou ainda pode ser direcionado para a formação de espécies danosas de

oxigênio, promovendo danos ao aparato fotossintético (Luttge, 1997). Com isso, uma

grande absorção de luz, como observado para C. sciadophylla, C.ficifolia, L edulis e E.
atmini pode ser prejudicial para o aparato fotossintético, desde que esse excesso de energia
não esteja sendo direcionado para uma maior assimilação de dioxido de carbono. Por outro
lado os menores valores de absorvância nos picos de absorção observados para C.

sanguinoleníuni e B. macrocalyx podem ser resultantes de uma diminuição dos teores de
clorofilas com a finalidade de não sobrecarregar o sistema e/ou da fotooxidação das
moléculas de clorofilas.
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figura 1: Espectro de absorção de luz dos pigmentos clíwoplastídicos de folhas de oito espécies arbóreas

plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
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Fluorescência da cJorqfila a

Quanto as variáveis de fluorescência da clorofila a observou-se que os maiores
valores de Fo foram encontrados para B. macrocalyx (581) e C Jícifolia (578) quando

comparados com E. cumini (492) (Figura 2). O aumento nos valores de Fo podem estar
associados a vários flitores como: a inibição do fluxo de elétrons da Qa para a quinona B

(Qb)(Krause, 1988; Bukhov et ai, 1990), danos causados sobre o Poso no centro de reação
do FS n (Rosenqvist et al, 1991) e a mudanças estruturais causadas por altas temperaturas
sobre a membrana dos tilacóides (Schreiber & Bilger, 1987). A fluorescência inicial reflete

a eficiência com a qual a energia proveniente da absorção de fótons pode alcançar o centro

de reação do FSn (Vidaver et al, 1991). Além disso, um aumento de Fo também tem sido
associado com a peroxidação da membrana dos tilacóides (Horton et al, 1994).

Adicionalmente, observou-se que C. ficifolia, C. sciadophylla, E. cumini e /, edulis

apresentaram os maiores valores de Fm e Fy quando comparados com C. sanguinolentum e
I. macrophyla(Figura 2).
Para a variável Fy/Fm observou-se que os valores variaram de 0,53 a 0,78 entre as

espécies, tendo C. sanguinolentum e E. cumini alcançado o menor e maior valor,
respectivamente (Figura 2). Adicionalmente, verificou-se que E. cumini apresentou valor
médio de Fy/Fm cerca de 13 e 48% superior aos valores encontrados para L macrophyla e C.
sanguinolentum. Analisando-se a eficiência do fotossistema 11 das espécies estudadas, por
meio da razão Fy/Fm, pode-se observar que todas as espécies apresentaram indicativos de

fotomibição por excesso de radiação. Comparando-se os valores de Fy/Fm apresentados

pelas espécies nesse estudo com os valores reportados por Bjorkman e Demmig-Adams

(1987) para plantas fora de condição de estresse (valor de referência = 0,832±0,004; limite
= O 8-0,86), percebe-se que E. cumini sofi^eu uma fotomibição de 6,7% no FSII, enquanto

C sanguinolentum apresentou uma inibição proporcional da ordem de 57%. Com isso,

parâmetros derivados da indução da cinética de fluorescência da clorofila a tem sido usados
para examinar a extensão da fotoinibição causada por estresses ambientais (BolharNordenkampf

y 1989). A diminuição no valor de Fy e o conseqüente declínio da razão

p /F como observado para C. sanguinolentum, tem sido considerado por Lindon et al

r V'^m j

(1993) por refletir um aumento na dissipação de energia como calor ou por processos não
fotoquímicos(Bolhar-Noerdenkampfet al, 1989).
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A semelhança de Fv/Fm, observou-se que C sanguinolentum obteve os menores

valores de Fv/Tm quando comparada com as outras espécies, excetuando B. grossularioides
e /. macrophyla (Figura 2). Thomas e Turner (2001) observaram um decréscimo na razão
dt

Fv/Tm quando plantas de bananeira foram submetidas a condições de baixa disponibilidade
de água no solo, sugerindo que essa variável poderia ser usada para mensurar a fotoinibição
causada pela interação entre déficit hídrico no solo e luz. Assim como Fy/Tm, a razão Fm/Fo
tem sido utilizada para verificar estresse provocado em plantas sob condições de baixa

disponibilidade hídrica no solo, estando essa variável relacionada com o potencial hidríco
da folha (PEA, 1996). Comparando-se os valores de Fm/Fo entre as espécies, pode-se
^

observar que C. sanguinolentum apresentou o menor valor quando comparada com as
demais espécies. Adicionalmente, verificou-se que C sanguinolentum (2,16) foi a única

espécie que apresentou valores de Fm/Fo menor que 3,0, sugerindo que a planta pode estar
sob condições de estresse por baka disponibilidade hídrica, provavelmente devido a
dificuldade de absorção de água pelas raízes (Figura 2). Desta forma, a partir desses
resultados verifica-se que, provavelmente, a espécie C. sanguinolentum deve apresentar
maior requerimento por água e /ou ter apresentado problemas para absorver a água

disponível do solo devido a baixa produção de raizes finas após o transplante. Para a razão
Fy/Fo, pode-se observar que os valores variaram de 1,16 em C. sanguinolentum até 3,6 em
E. cumini (Figura 2). Adicionalmente, observou-se que para a razão Fy/Fo, E- cumini (3,6)

apresentou o maior valor quando comparado com B. grossularioides (2,76), B. macrocályx
(2,56), /. macrophyla (2,29) e C. sanguinolentum (1,16). Analisando-se os valores de Fy/Fo
encontrados para as espécies estudadas verificou-se que todas apresentaram indicativos de

fotoinibição quando plantadas sobre área degradada,já que todos os valores de Fy/Fo foram

menores que 4,0. A razão Fy/Fo tem sido utilizada para estimar o rendimento quântico

aparente da taxa fotossintética (Demmig-Adams & Bjorkman, 1987) fornecendo
sobre uma possível fotoinibição sob condições de estresse. Por outro lado, a

razão F /Fo também tem sido utilizada como um indicador sensível da máxima eficiência

quântica do FSII em plantas sob condições de estresse(Krause et aL, 1982; Lichtenthaler et
ai 1984" Babani & Lichtenthaler, 1996; Oliveira et ai, 2002; Mena-Petite et ai, 2003).

Alguns autores demonstraram que em plantas não estressadas os valores de Fy excediam em
cinco vezes os valores de Fo (Krause & Weis, 1984; Walker 1987). Por outro lado, valores
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de Fv/Fo abaixo de 4,0 tem sido utilizados para indicar plantas estressadas (Rohacek, 2002;

Mena-Petite et ai, 2003). Baixos valores de Fv/Fo tem sido relacionado com a perda da

capacidade da planta em ser suprida adequadamente com água, o que pode ocasionar uma
baixa performance após o plantio (Mena-Petite et al., 2001). O suprimento de água na

planta por sua vez, pode estar relacionada com baixos índices de crescimento radicular após

plantio (Mena-Petite et al, 2003), indicando que a planta pode apresentar indicativos de
estresse hídrico mesmo sob condições adequadas de água no solo. Como ilustrado na Figura

2, a razão Fy/Fo apresentou uma resposta padrão similar a razão Fy/Fm mas com valores
significativamente maiores. Comparando-se os valores de Fy/Fo encontrados para E. cumini
verificou-se que essa espécie apresentou valores 210% maiores que C. sanguinolentum,
sendo essa diferença muito maior do que observada quando se comparou o a eficiência

fotoquímica do FS II entre essas duas espécies por meio da razão Fy/Fm, que apresentou
valores de apenas 47%. Resultados semelhantes foram reportados por outros autores no que
se refere a maior sensibilidade da variável Fy/Fo para se verificar a eficiência fotoquímica

do FS n quando comparada com a variável Fy/Fm (Shindler & Lichtenthaler, 1994; Oliveira

et al, 2002; Mena-Petite et al, 2003), o que confirma os resultados encontrados nesse
estudo. Além disso, os valores da razão Fy/Fo permitiram uma maior distinção entre as

espécies quando comparado com a razão Fy/Fm. Estes resultados demostram que o uso da
razão Fy/Fo quando comparada com a razão Fy/Fm permite uma melhor discriminação de

pequenas diferenças quanto a eficiência fotoquímica do FSII, podendo ser usada para a
seleção de ecótipos mais adaptados a alta irradiância (Oliveira et al, 2002).
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das sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central. *Médias (n = 4) seguidas pela

letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey (p < 0,05). **Fo = fluorescência inicial, =
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Thtysophyllum sanguinolentum, Ec = Eugenia cumini, le = Inga edulis e Im = Ityaníhera macrophyla.
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Como foi observado anteriormente, C. fwifolia, C. sciadophylla, E. cumini e 1.

edulis foram as espécies que apresentaram as maiores concentrações de pigmentos

cloroplastídicos enquanto que B. macrocalyx e C sanguinolentim apresentaram as menores

concentrações. As altas concentrações de pigmentos, principalmente de Chi h e
d

carotenóides são responsáveis por captar e transferir grandes quantidades de energia para o

FS II (Hall & Rao, 1995). Essa energia, por sua vez, é utilizada pelo processo fotossintético
e o excesso pode ser responsável por dirigir uma série de reações que podem levar a
fotoinibição. Além do processo fotossintético, a energia de excitação pode ser consumida
pela fotorrespiração, ser direcionada para a formação de espécies reativas de oxigênio ou
^

ser dissipada por meio do ciclo das xantofilas (Krause, 1988; Asada, 1993; Kozaki &
Takeba, 1996; Scholes et aí., 1997). Em condições de altas intensidades luminosas, plantas

incapazes de utilizar o excesso de energia no processo fotossintético podem apresentar um
maior grau de fotoinibição, a qual é iniciada a partir da inativação do centro de reação
fotoquímico do fotossistema 11 (Hideg & Murata, 1997). O grau de fotoinibição pode ser
medido por meio das razões Fy/Fm e Fy/Fo, cujo decréscimo dos valores indicam um maior

grau de fotoinibição. A semelhança dos pigmentos cloroplastídicos, as espécies C.flcifolia,
C. sciadophylla, E. cumini e /. edulis também apresentaram os maiores valores das relações

Fy/Fm e Fy/Fo e C. sanguinolentum os menores. Os maiores valores de Fy/Fm e Fy/Fo
encontrados para espécies C Jicifolia, C. sciadophylla, E. cumini e L edulis indicam que
tais espécies estão sofrendo algum tipo de fotoinibição, haja vista que os valores estão
abaixo de 0,832. Píirte dessa fotoinibição pode estar relacionada com a baixa concentração

foliar de alguns nutrientes (especialmente P, Zn e Cu) encontrada nas espécies estudadas

(veja detalhes nas Tabelas 4 e 5 do Capítulo 1). Por outro lado, estes resultados também

sugerem que grande parte da grande quantidade de energia que está sendo absorvida pelos

pigmentos cloroplastídicos nessas quatro espécies, pode estar sendo utilizada para a
^

assimilação de carbono e, consequentemente, para um elevado acúmulo de biomassa.
Adicionalmente, pode ser observado que C. sanguinolentum apresentou maior grau de
fotoinibição quando comparado com o de outras espécies, o que pode indicar uma menor

adaptação a ambientes sob alta irradiância. Os baixos valores de Fy/Fm e Fy/Fo encontrados
em C sanguinolentum podem estar em partes relacionada com a baixa concentração foliar
de alguns nutrientes como o P, Cu e Mn (veja detalhes nas Tabelas 4 e 5 do Capítulo 1) e
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com a dificuldade em absorver água (provavelmente devido as baixas taxas de crescimento

de raizes finas após plantio) e sem desconsiderar as características genéticas inerentes a

espécie no que se refere a adaptação a ambientes com alta irradiância.
Os resultados referentes à concentração de pigmentos cloroplastídicos e a eficiência
d

fotoquímica em B. macrocalyx, sugerem que as baixas concentrações de clorofilas a, b e

total pode ter sido parte de uma estratégia adotada pela espécie para absorver pouca energia
e, consequentemente, sofrer uma menor fotoinibição quando comparada com C
sanguinolentum.

^

4. CONCLUSÕES

As espécies estudadas adotaram diferentes estratégias de adaptação a ambientes sob

alta irradiância com respeito aos mecanismos de acúmulo e uso dos pigmentos

cloroplastídicos, com destaque para Cficifolia, C. sciadophylla, E. cumini e /. edulis que
exibiram altas concentrações de clorofila total e carotenóides e, sofreram menor
fotoinibição. Além disso, os resultados indicam que espécies capazes de captar e utilizar a

energia solar excessiva nos processos biofísicos podem diminuir a fotoinibição e,
conseqüentemente, apresentar uma performance superior quando submetidas a alta
irradiância. Por outro lado, C sanguinolentum exibiu a menor concentração de pigmentos

cloroplastídicos e o maior grau de fotoinibição, o que explica, parcialmente, a baixa

adaptação no campo e, consequentemente, a baixa porcentagem de sobrevivência e a baixa
taxa de crescimento.

60

Capítulo III

Características Fotossintéticas e Trocas Gasosas em Plantas Jovens de

Espécies Arbóreas Plantadas sobre Área Degradada por Atividade
Petrolífera na Amazônia Central

1. INTRODUÇÃO

A disponibilidade de recursos primários como água, CO2, luz e nutrientes, é

responsável por exercer pressões seletivas sobre as espécies. Assim, diferentes estratégias
ecofisiológicas podem ser determinantes para o sucesso do estabelecimento das espécies
sobre sítios específicos, como as áreas degradadas. Desta forma, o conhecimento dos
mecanismos envolvidos na captação e utilização desses recursos primários, dos processos
metabólicos relacionados com a assimilação de carbono e das estratégias utilizados pelas
diferentes espécies para maximizar a absorção de CO2 e minimizar a perda de água sob

condições de estresse, passa a ter uma importância decisiva para a melhor compreensão dos
aspectos funcionais adotados pelas plantas e, consequentemente, para a seleção de espécies
mais aptas a acumular biomassa quando plantadas sobre áreas degradadas.
O crescimento da planta é fortemente determinado por sua capacidade em
interceptar a luz solar e pela eficiência em utilizar a energia luminosa no processo
fotossintético (Barnes et ai, 1990; Hirose & Bazzaz, 1998) A fotossíntese é um processo

vital para o crescimento e sobrevivência de todas as espécies vegetais durante seu ciclo de
vida (Osmond, 1987). As folhas são órgãos especializados que interceptam a luz necessária

para ocorrer conversão da energia eletromagnética em energia química. Assim, a
fotossíntese pode ser dividida em duas fases ou reações: a)a reação fotoquímica, que capta

a energia solar absorvida através dos pigmentos cloroplastídicos (clorofüas e carotenóides),
nas membranas dos tilacóides, e a transforma em energia química (ATP), para as reações

endergônicas de formação de açúcares; e poder redutor(NADPH), para a redução do CO2
atmosférico a carboidratos; e b) a reação bioquímica, que reduz o CO2 absorvido através
dos estômatos e o incorpora, enzimaticamente, por meio de uma reação catalizada pela
ribulose 1 5 bifosfato carboxilase/oxigenase (Rubisco), em compostos orgânicos no
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estroma (Salisbury & Ross, 1992; Pessarakli, 1997; Lambers et ai., 1998; Pimentel, 1998;
Taiz & Zeiger, 2002). Essas reações podem sofrer alterações em função dos fatores
ambientais (luz, CO2, H2O, nutrientes, temperatura) e dos fatores internos como
condutância estomática, transpiração, concentração de carboidratos, concentração de

nutrientes e concentração de pigmentos cloroplastídicos (L,uttge, 1997; Dewar et al., 1998;

Thornley, 1998; Kull & Kruijt, 1999; Larcher, 2000, Kuü, 2002). Parte desse carbono

assimilado no processo fotossintético é direcionado para a produção'de biomassa, enquanto

que uma quantidade significativa dos carboidratos é oxidado a CO2 e a energia liberada é
incorporada, produzindo moléculas de ATP por meio da respiração (Stryer, 1995; Taiz &
Zeiger, 2002).

De maneira geral, a disponibilidade de água afeta os processos fisiológicos e

metabòlicos da planta, com destaque para o crescime.rt^ celular, síntese de proteínas,

transporte de fotoassimilados, transporte de nutrientes, abertura estomática e fotossíntese
(Hisao et al., 1976; Taiz & Zeiger, 2002), podendo limitar a produtividade das plantas em
ecossistemas naturais (Whittaker, 1970). De modo particular, em condições de baixa

disponibilidade de água, o aparato estomático é um dos primeiros componentes da planta a
ser afetado, tendo como conseqüência a redução das trocas gasosas (Larcher, 2000). Um
leve decréscimo no potencial hídrico do solo, mesmo que não afete as relações hídricas da
parte aérea, pode causar um aumento na concenfação de ácido abscísico(ABA)no xilema,
induzindo o fechamento estomático e a diminuição da expansão foliar, antes mesmo de
haver variação no potencial hídrico da folha (Davies et al., 1990; Kramer & Boyer, 1995).
Os estômatos são responsáveis pelo balanço entre a assimilação de CO2 e a perda de água

pela transpiração (Buckley et al.^ 1999). Dessa forma, dentre os fetores que influenciam a
abertura e fechamento dos estômatos destacam-se: a quantidade e a qualidade da luz, a

concentração de CO2, a umidade do ar, a temperatura, as condições nutricionais da planta, a

poluição atmosférica e as concentrações dos reguladores de crescimento, tais como o ácido
abscísico e a citocinina (Hinckley & Braatne, 1994; Kramer & Boyer, 1995; Eckstein et ai,

1996) A sensibilidade dos estômatos às variações ambientais ocorre de forma diferenciada
entre as espécies e até entre clones da mesma espécie(Rao et a/.,1990).
Os estômatos não são somente a via de entrada para o CO2 mais também a via de

saída de vapor d'água do interior para o exterior da folha. A razão entre a fotossíntese(A)e
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a transpiração (E) é chamada de eficiência no uso da água (E.U.A). Um bom padrão de

comportamento estomático tende a maximizar a fotossíntese enquanto minimiza a
transpiração (Buckley et ai, 1999). As condições de difusão nos dois processos (entrada de
CO2 e saída de H2O na folha) não são idênticos. O gradiente de concentração de CO2 entre

o ar exterior e o cloroplasto é muito menor em relação ao gradiente de concentração do

vapor d'água entre o interior e o exterior da folha, o que faz com que a perda de água
ocorra mais rapidamente que a absorção de CO2. Além disso, as moléculas de água são
menores e se difundem 1,6 vezes mais rápido que as moléculas de CO2, e o caminho de

difusão da água é menor que o caminho que o CO2deve percorrer(Nobel, 1991).
^

A taxa de assimilação de CO2 é proporcional a taxa de difusão de CO2 dentro da
folha, e pode ser descrita pela lei de Fick (Lambers et al, 1998):

A=gc (Pa-Pi)/P = gc(Ca-Ci)=(Ca-Ci)/rc

o

(1)

em que, A representa a taxa de assimilação de CO2; gc é a condutância foliar ao transporte
de CO2; pa e pi são as pressões de CO2 na atmosfera e nos espaços intercelulares,
respectivamente; P é a pressão atmosférica. Ca e Q são concentrações de CO2 no ar e na
folha(moles), respectivamente; e rc é a resistência à difusão de CO2.
A taxa de transpiração na folha também pode ser descrita pela lei de Fick.
E = gw (ei-ea)/P = gw(Wi-Wa)=(ei-ea)/P*rw, (2)
em que, E é a taxa de transpiração foliar; gw é a condutância foliar para o transporte de

^

vapor d'água; ei e e» são as pressões de vapor d'água na folha e na atmosfera,
respectivamente; Wj e Wa são correspondentes a concentração de vapor d água na folha e na
atmosfera, respectivamente; rw é a resistência a transferência de vapor d'água da folha para
a atmosfera.

A eficiência no uso da água muda quando as condições para a difusão de CO2 ou da

água são alteradas. Quando os estômatos estão totalmente abertos, a absorção de CO2 é
mais limitada pela resistência de transferência do que a perda da água por transpiração.
Nesse sentido, verifica-se que a melhor relação entre a absorção de CO2 e a perda de água é

alcançada quando os estômatos estão parcialmente fechados (Larcher, 2000). Osmond et al
(1980) propõem que plantas mais tolerantes à baixa disponibilidade de água, são aquelas

que conseguem manter a atividade fotossintética alta, com baixa condutância estomática,
para reduzir as perdas de água por transpiração. A razão entre a atividade fotossintética e a
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condutância estomática recebe o nome de eficiência intrínseca no uso de água (E.I.U.A.).

Portanto, a hipótese deste capítulo prevê que espécies de crescimento rápido possuem
diferentes estratégias para maximizar a assimilação de carbono e minimizar a perda de

água, quando plantadas sobre áreas degradadas. Para testar essa hipótese foram
determinados desempenho fotossintético (fotossíntese máxima, respiração no escuro, taxa

de carboxilação, taxa de oxigenação, fotorrespiração e taxa de transporte de elétrons), a
eficiência no uso da água, a eficiência intrínseca do uso da água em plantas jovens de oito

espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia
Central.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local de estudo e espécies estudadas

O estudo foi realizado na Província Petrolífera de Urucu (4°53'S e 65°irW),
distante 600 km de Manaus, Amazonas, Brasil (veja detalhes no Capítulo 1). As espécies

estudadas foram Bellucia grossularioides Triana, Bombacopsis cf. macrocalyx (Ducke)

Robyns, Cecropia ficifolia Smeth, Cecropia sciadophylla Mart., ChrysophyUum cf.
sanguinolentum (Pierre) Baehni, Eugenia cumini(L.) Druce^ Inga edulis Mart. elryanthera
macrophyla (Benth.) Warb.

2.2. Mensuração das trocas gasosas

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

transpiração (E)e condutância estomática (gs) foram realizadas por meio de um analisador
de gás infravermelho (IRGA) portátil, de sistema aberto, modelo LI-COR 6400, conforme
metodologia descrita por Marenco et al (2001a). Os dados foram coletados entre 9:00 e

14:00 horas, em folhas completamente expandidas situadas no terço médio das plantas e

com aspectos fítossanitários adequados. As medições foram realizada aleatoriamente dentro
do bloco sendo a leitura dos dados para cada espécie sempre realizada em diferentes
horários afim de minimizar os erros por tendência. Para cada espécie, foi selecionada uma

folha por planta para compor a repetição, onde foram realizadas 10 leituras. Os dados da
curva de resposta fotossintética a intensidade luminosa foram obtidos para uma densidade

de fluxo de fótons (PPDF) entre O e 2000 pmoLm*^.s"^ e câmara foliar ajustada para
trabalhar com concentração de CO2, temperatura e vapor de H2O em torno de 385±10

gmolmol'', 31±1°C e 21±1 mmol.mor\ respectivamente. O modelo de equação da
hipérbole não retangular foi usado para ajustar a curva de resposta fotossintética a
intensidade luminosa para cada planta(Lieth & Reynolds, 1987):
+ A'máx Ed)""((^1 ^ máx + Rd)"4<})I0(A máx + Rd))']/20} — Rd

(1)

em que A representa a taxa de fotossíntese líquida [pmol(CO2).m" •S ], A máx rcprGscntâ â
taxa fotossintética máxima sob condições de luz saturante (1

00), (j) representa o
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rendimento quântico aparente [mol (CO2) mol ^ (fótons incidente)], I representa a
intensidade luminosa e 0 representa a convexidade da regressão (inclinação da curva). Para

evitar a correlação entre (|) c0 durante o ajuste da curva, ^ foi, primeiramente, estimado por
meio de uma regressão linear da porção inicial da curva, situada entre O e 100 pmol.m" .s*,
•2

•!

sendo ^ o coeficiente angular da regressão linear. A inclusão do ponto zero (equivalente a

respiração no escuro) resulta em estimativas 10% maiores, aproximadamente, quando
comparada com estimativas que excluem o ponto zero (o efeito Kok)(Clearwater et ai,
1999). Os valores de A'niá.x e de 0 foram estimados utilizando-se a regressão da hipérbole
não retangular descrita por Lieth & Reynolds (1987), por meio do programa Statistica 6.0
versão Windows (StatSoft, Inc., Tulsa, USA). O valor de An,áx foi estimado a partir do
"2

"1

ajuste da curva, correspondendo ao valor de A no ponto de PPDF igual a 2000 gmolm .s .
A respiração no escuro (Ra)foi determinada após um período de adaptação de 15 minutos.
A irradiância de compensação de luz(U; PPDF no qual A = 0)foi calculado pela fórmula
Ic=Rd/<t> ® ^ irradiância de saturação de luz (Ig; PPDF no qual A = 90% Amix) foi estimado
'9

pela equação (1).
A fotorrespiração (Pr) foi calculada como a metade da taxa de oxigenação (Vo), de
acordo com metodologia descrita por Sharkey(1988):

Vo=(A+R<i)/[(1/O)-0,5],

(2)

em que O é uma combinação de parâmetros encontrado pela equação (Sharkey, 1988):

O = 2P[42,7+l,68(t-25)-K),0012(t-25)']/Q ,

(3)

em que t é a temperatura(°C)e P é a pressão atmosférica (bar).
^

A taxa de carboxilação(VJ foi calculado pela equação:

V^=A + 0,5Vo + Rd.

(4)

A taxa de transporte de elétrons (J) foi calculada de acordo com Farquhar e Von
Caemmerer (1982):
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j= 4(V,+Vo).

(5)

Para ajustar a curva de resposta da fotorrespiração (Pr), da taxa de carboxilação(Vc)

*

e da taxa de transporte de elétrons (J) com a intensidade luminosa foi utilizado o modelo da
eQuação da hipérbole não retangular:

«

Pr={(al + Pr'm«c)-[( oI + Prm-f-4aI0Pr'i»«x)°'}/20.

(6)

Vc={(aI + Vc'm«H(aI + Vo-.„a,f-4ca0Vc'n,=x)°'}/20,

(7)

J={(al + rm«c)-[( «I+ J'm»)'-4aI0 r„„)'"}/20,

(8)

dos quais Pr'max, Vo'max 6 T^ax representam os valores máximos de Pr, Vo e J quando I

oo,

a é o coeficiente da regressão linear da porção inicial da curva, situada entre O e

100pmoLm"^.s'\ e0é uma constante que define a curvatura da equação.
Os valores de P„nax, Vcmax e Jmax foram estimados pelas equações (6), (7) e (8),

respectivamente, sendo correspondentes aos valores de Pr, Vc e J estimados para PPDF =
2000 pmol.m"^.s*^
A eficiência do uso da água(EUA)e a eficiência intrínseca do uso da água(EIUA)

foram calculadas por meio das razões EUA [mmol(C02) mor^(H20)] = fotossíntese (A)/
transpiração e EIUA [pmol(C02) mor^(H20)] = fotossíntese / condutância estomática. As
curvas de resposta da EUA e EIUA à luz foram ajustadas por meio da equação não linear
modelada como:

EUA = úf + èexp{-0.5[ln(I/c)/í/|^} e

(9)

EIUA = a + bexp{-O-5[ln(I/c)/£/] },

(10)
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considerando 1 igual a intensidade luminosa em |imol.m*'.s\ e a, b, c ed as constantes da
equação. A equação foi ajustada utilizando-se o programa Table Curve (versão Windows,
1989, Jardel Scientific Europe, Alemanha).

2.3. Delineamento experimental e análise estatística

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com oito

tratamentos (espécies) e quatro repetições (blocos), com doze indivíduos por espécie por
bloco. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as
médias foram comparadas pelo teste de Tukey(p < 0,05). O programa estatístico utilizado

para a realização das análises estatísticas foi o SAEG(UFV-MG).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As taxas fotossintéticas (A„,áx) variaram de 3,93 a 19,54 ^imol(CO2)

^

s"' entre as

espécies estudadas, tendo C. sangtnnolentimi e C fwifolia apresentado o menor e maior
valor, respectivamente (Tabela 1). Adicionalmente, observou-se que as espécies podem ser
divididas em dois grupos bem distintos quanto aos valores de Amax, sendo o primeiro grupo
"2

"1

composto por quatro espécies que apresentaram valores acima de 15 pmol(CO2) m' s",
envolvendo Cficifolia, C. sciadophylla, 1. edulís e E. cumini, e o segundo composto pelas

outras espécies, que exibiram valores abaixo de 9 pmol (CO2) m*^ s'\ incluindo B.
^

ntacrocalyx, L macrophyla, B. grosstdarioides e C. sanguinolentiim. A taxa fotossintética
estimada sob condições de luz saturante encontrada para as espécies nesse estudo estão

dentro da faixa observada para outras espécies tropicais crescendo a pleno sol (StraussDebenedetti & Bazzaz, 1991; Reich et ai, 1995; Kitajima et ai, 1997; Marenco et al,

2001a, b; Loik & Holl, 2001). Valor similar de Amax encontrado para C. ficifolia neste
^

estudo foi encontrado por Reich et al (1995), que também estudando C.ficifolia crescendo
-2

-1

sobre ambiente alterado encontraram valor igual a 20 pmol (CO2) m" s" Desta forma,
mesmo considerando as diferenças do sítio, pode-se especular que o potencial fotossintético
dessa espécie, sob condições adversas, não deve variar muito.
O rápido crescimento e reprodução de algumas espécies está, em vários casos,

^

associado a altas taxas fotossintéticas (Ackerly & Bazzaz, 1995). Sob condições de alta
irradiância, plantas capazes de aproveitar a abundância de energia luminosa e transformá -

Ia em energia química (ATP) e poder redutor (NADPH) e aumentar a incorporação de
biomassa são de grande interesse para os projetos de recuperação de áreas degradadas.

Nesse sentido, os altos valores de Amax encontrados para C.ficifolia, C. sciadophylla, L
edulis e E. cumini sugerem que, teoricamente, essas espécies possuem um alto potencial

para acumular biomassa e por isso serem utilizadas em programas de recomposição vegetal
sobre áreas degradadas.
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TABELA 1: Fotossíntese (Amax)» taxa de carboxilação (Vcniax)> taxa de oxigenaçSo (Vonax), fotorrespiraçâo

(Pnnax)6 taxa dc traüsportc de elétrons(U estimados para condições de luz saturante(2000iimol m ^ s')em
plantasjo\'ens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia
Central.

Espécies

AniBx

Vcmnx

Vomax

Frmax

dmax

^mol(C02)m"^ s"' Hinol(C02)m"'s"' ^mcl(C02)al"''s"' Hmol(C02)m'^s*' pmol(e") m" s'

B. grossularioides

7.59±1,71 b

11,78±1,98 bc

4,02±0,43 cd

2,01±0,22cd

63,03±9,35 bc

B. macrocalyx

8,64±0,78 b

14,55±1,32 b

5,74±0,31 bc

2,87±0,16bc

80,64±5,83 b

C.ficifolia

19,54±0,87 a

27,25±2,62 a

9,367±0,476 a

4,68±0,24 a

146,34±11,72 a

C. sciadophylla

17.56±2,12 a

24,47±2,54 a

9,64±1,83 a

4,82±0,91 a

135,56±16,57 a

3,93±0,8 b

7,04±l,12c

2,42±0,42 d

1,21±0,21 d

37,86±6,12c

15,83±3,92 a

23,18±4,69a

9,118±l,46a

4,56iO,73 a

129,76db22,53 a

I. edulis

15,9±2,97 a

21,82±3,065 a

8,02±1,35 ab

4,01±0,67 ab

119,24±16,06a

I. macrophyla

8,5±1,95 b

12,62±2,43 bc

5,ll±l,10c

2,55±0,55 c

70,9±13,% b

31,893

33,424

27,107

27,107

36,958

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

C. sanguinolentum
E. cumini

F
P

* Médias(n = 4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0,05).

Quanto ao efeito da intensidade luminosa (PPDF) sobre a taxa de fotossíntese

líquida observa-se que as respostas das espécies foram bastante diferenciadas do ponto de
vista quantitativo (Figura 1). Sob condições constantes, a taxa de assimilação de CO2
aumenta assintóticamente com o aumento da irradiância. A utilização da luz pelas plantas
através da fotossíntese é descrita, quantitativamente, pelas curvas de resposta à luz, as quais

são compostas por vários pontos cardinais. O ponto zero da curva(O PPDF),eqüivale a taxa

de respiração no escuro (Rd). A respiração é necessária para produzir energia metabólica
requerida pelos processos de crescimento da planta, de manutenção das taxas de biomassa
e de modificação e manutenção do gradiente de íons através das membranas (Lambers et

ai 1998) As taxas de Rd na folha são influenciados por fatores ambientais, incluindo baixa

disponibilidade de O2, pressão parcial de CO2, salinidade, baixa disponibilidade de água,
suprimento de nutrientes, pH do solo, irradiância e temperatura(Lambers et ai, 1998).
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figura 1: Efeito da intensidade luminosa(PPDF)na taxa de folossíntese líquida(A)em folhas de plantas

jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia
Central Cada linha representa a hipérbole não retangular obtida para cada espécie. Cada valor é composto

Ia média de 4 plantas(± DP). Os valores dos parâmetros de todas as equações acima e seus respectivos r^
estão contidos na Tabela 2.
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TABELA 2: Rendimento quântico aparente (^*), respiração foliar {Rd'), fotossintese máTÒma (A „áx),

parâmetro de convexidade (00 e coeficiente de determinação (r^) das equações usadas para descrever a
fotossintese em folhas de plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por
atividade petrolífera na Amazônia Central.

Espécies

Regressão- Modelo da hipérbole não retangular
A={[(í)T+/4'nrfr+^MC

'^+Rd'fAfl0\A 'nuiA-Rdlf^l^ 0'}-Rd

r

Rd'

A máx

0'

B. grossularioides

0,0462

2,145

9,244

0,929

0,976

B. macrocalyx

0,0505

2,878

10,57

0,93

0,972

C.ficifolia

0,0605

3,07

26,705

0,886

0,987

C. sciadophylla

0,0485

2,247

26,282

0,855

0,983

C.sanguinolentum

0,0311

1,9

4,633

0,948

0,954

0,0527

2,87

23,626

0,858

0,981

E. cumini

0,0489

1,958

23,709

0,853

0,979

/. edulis

l. macrophyla

0,0371

1,559

11,84

0,878

0,959

'o rendimoito quântico aparente(,}•)foi estimado a partir de nina

°^

^ A fotossintese máxima (A '^) corresponde ao valor de A quando

.

= A respiração foliar(R^ ■) corresponde ao valor de A quando I = O, sendo apresentado com smal positno.
" Os coeficientes das equações foram obtidos a partir dos valores médios de 4 pianias.

Dentre as espécies estudadas, verificou-se que os valores de respiração foliar (Rd)
variaram de 1,56 a 3,07 pmol m"^ s-\ não havendo diferença significativa entre elas (Tabela
2), Comparando-se os valores de Rd observados para C. Jicifolia (3,07pmol m s ) e 5.
grossularioides (2,15pmol m'^ s"^) observou-se que essas duas espécies exibiram valores
superiores aos valores citados por Reich et al. (1998) para as mesmas espécies (C. Jicifolia
= l,2pmol m'^ s'^ ; B. grossularioides = 1,0pmol m'^ s *). Adicionalmente, observou-se que
todas as espécies desse estudo alcançaram valores acima dos valores médios encontrados na

literatura para espécies tropicais (Barker et al, 1991 \ Reich et ai, 1998; Marenco et ai,
2001ab; Dunisch et ai, 2002). Os altos valores encontrados para Rd podem ser atribuídos à
alta irradiância e às altas temperaturas encontradas nas regiões tropicais (Marenco et ai,

2001a) As altas taxas de respiração foliar tem apresentado correlação positiva com a
aclimatação das plantas às alta irradiância. Provavelmente, essa resposta seja reflexo do
aumento no suprimento de produtos intermediários e de energia para a formação de

componentes fotossintéticos dentro dos cloroplastos e de mecanismos para prevenir a
fotoinibição em ambientes com alta luminosidade (Demmig-Adams & Adams, 1992;
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Amthor, 1995; Kromer, 1995; Chazdon et ai, 1996; Noguchi et ai, 2001). A alta

temperatura, por sua vez, é responsável por alterar a atividade das enzimas envolvidas na
respiração, estimular o aumento na demanda por energia para suportar o aumento das taxas
de biossintese (ex.; clorofilas, carotenóides), aumentar o transporte e a reposição de

proteínas (tiimover) que ocorre em condições de altas temperaturas (Lambers et ai, 1998).
Analisando-se a taxa máxima de fotossíntese bruta (A„„ + Ra) observou-se que está foi
somente 3,1 (C. sangitmolentum) a 9,1 (/. edulis) vezes superior as taxas de Ra (Tabela 1 e
Tabela 3), sendo menor que o valor esperado para concentrações de CO2 ambiente(Amthor
1995) Nesse contexto, os altos valores de respiração foliar encontrado pode reduzir,
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Amthor, 1995; Kromer, 1995; Chazdon et ai, 1996; Noguchi et al, 2001). A alta

temperatura, por sua vez, é responsável por alterar a atividade das enzimas envolvidas na
respiração, estimular o aumento na demanda por energia para suportar o aumento das taxas
de biossintese (ex.: clorofilas, carotenóides), aumentar o transporte e a reposição de

proteínas (tumover) que ocorre em condições de altas temperaturas (Lambers et al., 1998).
Analisando-se a taxa máxima de fotossíntese bruta {Ataax + Rd) observou-se que está foi

somente 3,1 (C. sanguinolentiim) a 9,1 (/. edulis) vezes superior as taxas de Ra (Tabela 1 e
Tabela 3), sendo menor que o valor esperado para concentrações de CO2 ambiente(Amthor
1995). Nesse contexto, os altos valores de respiração foliar encontrado pode reduzir,
significativamente, o benefício da alta capacidade fotossintética observada para algumas

espécies como C. Jicifolia, C. sciadophylla, I. edulis e E. cumini quando for calculado o
ganho de carbono ao longo de um período de 24 horas. Estimativas do custo com a
manutenção da biomassa têm apontado valores que variam de 20 a 60% da produção
fotossintética, no qual grande parte estando associado com a reposição de macromoléculas
e a manutenção do gradiente de íons transmembrana(Ryan et al, 1994; Amthor,2000).
TABELA 3: Respiração no escuro(Rd), rendimento quântico aparente (<|)), parâmetro de convexidade(0),
iiradiância de compensação de luz (Ic) e irradiância de saturação de luz (I,))em plantas jovens de oito
espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Espécies

Rd
Rd

«j»

0

L

L
rlZT

pmol(C02)ni"^ s"'

mol(C02)mor'(quanta) Adimensicaial pmol mf^ pmol m*^s

B. grossularioides

2,15±0,25 a

0,046240,0034 bc

0,9440,02 ab

4642a

10554118 a

B. macrocalyx

2,88±0,98 a

0,050540,0053 ab

0,9340,02abc

56416 a

10164257 a

C.Jicifolia

3,07±1,81 a

0,060540,0028 a

0,8840,02abcd

50428 a

13624254 a

C. sciadophylla

2,25±0,88 a

0,048340,0043 abe

0,8540,05 d

47419 a

13294521 a

1,9±0,31 a

0,031140,0049 d

0,9540,02 a

6144 a

9064164 a

2,87±0,5 a

0,052740,006 ab

0,8640,03 cd

5548 a

10364256 a

1,96±1,03 a

0,048940,0046 abe

0,8640,05 bcd

41423 a

12614419 a

1,56±0,.32 a

0,037140,0083 cd

0,8840,02abcd

4347 a

9714206 a

1,475

11,744

5,998

0,7 VD

1,010

0,23

0,000

0,001

ns

0,186

Csanguinolentiim
E. cumini
/. edulis

/. macrophyla
F
P

"Médias(n=4)seguidas pela mesma letra entre espécies não diferem pelo teste Tukey(p < 0.05).
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Quanto ao rendimento quântico aparente (())), observou-se que C.ficifolia [0,0605

mol(C02)mor\quanta)] alcançou valores 31, 63 e 95% superiores aos encontrados paraÃ

grossularioides [0,0462 mol(C02)mor\quanta)], L macrophyla [0,0371 mol(C02)mor^
(quanta)] e C sangirímlentttm [0,0311 mol(C02)mor'(quanta)], respectivamente (Tabela
3). Adicionalmente, verifícou-se que C. sanguinolentum foi a espécie que exibiu o menor
valor de (j) quando comparada com as outras espécies estudadas, excetuando /. macrophyla

(Tabela 3). Teoricamente, o valor máximo que <|) pode assumir é 0,125, equivalente a 8
moles de fótons requeridos para reduzir 1 mol de CO2 na ausência da fotorrespiração

(Singsaas et al., 2001). Comparando-se os resultados de <|> encontrado para as oito espécies
estudadas, verificou-se que os valores foram de 51 a 75% menores quando comparados
com o valor máximo teórico. Esses baixos valores de <|) são semelhantes aos valores citados
na literatura para plantas sob condições de estresse, em que alguns autores encontraram

valores de (|) de 30 a 80% menores que o máximo teórico (Bongi & Long, 1987; Ogren &
Evans 1993; Clearwater et al.y 1999; Marenco et al.y 2001ab; Singsaas et al., 2001). Os
baixos valores de <j), geralmente, são resultantes de fetores ambientais menos favoráveis
e/ou processos fisiológicos que competem com o processo de redução de carbono, dos

quais podem ser citados: a)a fotoinibição causada por alta irradiância, que implica redução
da fotossíntese devido aos danos causados no aparato fotossintético (Groom & Baker,
1992); b) a fotorrespiração (Sharkey, 1988; Petereon, 1990; Yeo et al., 1994; Singsaas et
al., 2001) e; c) competidores alternativos como o NO'3 e a redução do oxigênio fora do

processo fotorrespiratório, que têm sido encontrada em algumas folhas (Edwards &
Walker, 1983; Robinson, 1988; Comic & Briantais, 1991). Singsaas et al. (2001) sugerem

que se o rendimento quântico aparente varia, significativamente, entre espécies deve existir
custos ecológicos para a fotossíntese que devem ser considerados para muitas espécies. Os
altos valores de ^ somados aos baixos valores de Rd foram determinantes para o aumento

do irradiância de compensação das espécies (Tabela 3). Observa-se que os valores médios

de Ic ficaram dentro da faixa de 41 a 61 pmol (fótons) m"^. s"', não havendo diferença
anifícativa entre as espécies. No entanto, deve-se destacar que esses valores de Io foram
semelhantes aos valores encontrados para outras espécies tropicais crescendo sob aka
irradiância(Marenco et al., 2001 a; Barker et al., 1997).
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A medida Que a intensidade luminosa aumenta, a taxa fotossintética também
aumenta até um ponto onde ocorre uma estabilização (Figura 1). Com isso, pode-se
observar que as curvas de resposta da fotossíntese à intensidade luminosa apresentam uma

inclinação, correspondendo ao parâmetro de convexidade do modelo da hipérbole não

retangular (Tabela 2). A Tabela 3 apresenta os valores do fator de curvatura (0) da
equação, no qual pode-se observar que todas as espécies obtiveram valores acima de 0,85.
Entre as espécies, pode-se observar que C. sanguinolentitm (0,95) apresentou valores em
tomo de 11% superiores e diferentes aos encontrados para E. cumini(0,86), 1. editlis(0,86)
e C. sciadophylla (0,85). Esse fator de curvatura tem sido relacionado com a saturação da
luz nos cloroplastos, podendo ser influenciado pela luminosidade, pelos teores de clorofila

e/ou pelas concentrações de nitrogênio e pela morfologia foliar (Leverenz, 1987; Hirose &
Werger, 1987; Evans, 1993; KuU & Niinementes, 1998). Baixos e altos valores de 0 estão
relacionados com uma inclinação gradual e abrupta da curva na transição entre a região
onde a luz é limitante e a saturação de luz(Thomley, 1998). Com isso, pode-se dizer que a
fotossíntese líquida em E, cuminU L edulis e C. sciadophylla apresenta uma transição
menos abrupta em resposta a intensidade luminosa quando comparada com C.
sanguinolentum. Esse resultado sugere que as características genéticas das espécies também

podem estar ligadas a convexidade da curva de resposta da fotossíntese à luminosidade. Em
condições de alta irradiância, a fotossíntese chega a irradiância de saturação onde ela deixa
de ser limitada pela luz (Figura 1), e passa a ser limitada pela taxa de carboxilação, que é
controlada pela combinação entre a difusão de CO2 dentro da folha e a capacidade de

carboxilação (Lambers et ai, 1998). Uma vez que o ponto de saturação é alcançado, fatores
como as reações de transporte de elétrons, a atividade da Rubisco e/ou o metabolismo das

trioses-fosfato têm se tomado limitante. Nesse ponto, a fotossíntese passa a ser limitada

pela concentração de CO2, refletindo a incapacidade das enzimas envolvidas no
metabolismo do carbono de manter o ritmo com a absorção de energia luminosa (Taiz &

Zeiger 2002) Para as espécies estudadas observa-se que os valores médios encontrados

ara o ponto de saturação de luz variaram entre 906(C. sanguinolentum) e 1362 pmol m"^

s-, ficifolia), não havendo diferença entre as espécies para essa variável (Tabela 3).
VI de I em torno de 1250 e 1500pmol m'^ s * foram obtidos para folhas isoladas de
' • .rP<irendo
espécies tropicais
crescenao sob
bou aalta irradiância (Oberbauer & Strain, 1984; Marenco et ai,
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2001ab) sugerindo que algumas das espécies estudadas como C.ficifolia e C. sciadophylla

requerem grandes quantidades de luz, uma característica de espécie pioneira. Por outro

lado, valores de Is abaixo de 500 pmol m"^ s"^ foram observados para algumas espécies
tropicais crescendo sob condição de clareira (Press et ai, 1996; Barker et ai, 1997; Scholes
et ai, 1997; Loik & Holl, 2001), o que indicam, em um primeiro momento, que as espécies

estudadas apresentaram boa resposta da fotossíntese líquida em função do aumento da
irradiância.

A Figura 2 mostra a resposta da taxa de carboxilação (Vc) ao aumento crescente de
luminosidade de plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada,
sendo os coeficientes das equações apresentados na Tabela 4.

TABELA 4: Coeficiente angular da região linear da curva (a"), taxa de carboxilação máxima (Fc'„ãx),

parâmetro de convexidade(0*) e coeficiente de determinação (r^) das equações usadas para descrever a taxa
de carboxilação em folhas de plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada pcn*
atividade petrolífera na Amazônia Central.

Espécies

Regressão- Modelo da hipérbole não retangular
V={(al+F:'^-l(a1+K'^)'-4a10'K'„,^r}/20'

r

a'

Fp máx

0'

B. grossularioides

0,0551

13,663

0,932

0,98

B. macrocafyx

0,0607

16,679

0,934

0,98

C.fícifolia

0,0712

34,623

0,9

0,99

C.sciadophylla

0,585

33,015

0,88

0,989

C.sanguinolentum

0,0371

7,894

0,948

0,961

E. cumini

0,0627

31,972

0,87

0,986

I. edulis

0,058

30,679

0,863

0,984

I. macrophyla

0,0449

16,513

0,885

0,969

'O parâmetro a'foi estimado a partir de uma equação linear entre os O e lOOpmol m ^s sendo equivalente
ao cocficicDto angular da oquaçao.

= A taxa de carboxilação máxima(V,„a,)corresponde ao valor de V. quando 1^.
'Os coeficientes das equações foram obtidos a partir dos valores médios(n = 4).
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figura 2: Efeito da intensidade luminosa(PPDF)na taxa de carboxilação(A)em folhas de plantasjovens

de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central. Cada
I nha representa a hipérbole não retangular obtida para cada espécie. Cada valor é composto pela média de 4
lautas(± DP) Os valores dos parâmetros de todas as equações acima e seus respectivos r estão contidos na
fabela 4.
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Para a taxa de carboxilação máxima (Vcmax) em condições de CO2 ambiente (Tabela

1), observou-se que C.flcifolia, C. sciadophylla, E. cumini e /. edulis obtiveram os maiores
valores quando comparada com as outras espécies. Posteriormente, verificou-se que C
ficifolia, C. sciadophylla, E. cumini e L edulis alcançaram valores de Vcma.x cerca de 3 a 4
vezes superiores ao valor encontrado para C. sanguinolentum. A taxa de carboxilação está
relacionada com a atividade de carboxilação da enzima Ribulose 1,5 bisfosfato
carboxilase/oxigenase. Quanto as taxas de oxigenação (Vomax) e de fotorrespiração (Prmax)

pode-se observar que C.ficifolia, C. sciadophylla, E. cumini alcançaram os maiores valores
quando comparada com as outras espécies, excetuando L edulis (Tabela 1). A enzima
Rubisco cataliza tanto as reações de carboxilação quanto as reações de oxigenação da

RuBP. A fiinção oxigenase, assim como a carboxilase, ocorre somente na presença de luz e

tem por isso o nome de fotorrespiração (Pr). Essas duas funções da Rubisco agem
competitivamente e a razão entre elas é, fortemente, dependente das concentrações de CO2
e O2, da temperatura e da luminosidade (Jordan & Ogren, 1984; Chen & Spreitzer, 1992;
Novitskaya et al, 2002). As altas taxas de fotorrespiração observadas para as espécies
estudadas, em especial, para C ficifolia, C. sciadophylla, E. cumini e /. edulis podem ser
resultantes das altas temperaturas em que as plantas estavam submetidas, já que sob

condições de altas temperaturas a razão yjVo decresce. Sabendo-se que a razão V/Vo é
dependente da concentração Cí/Oí (concentração de CO2 e O2 no sítios de fixação) e do
fator de especificidade da enzima Rubisco (x) e, que o aumento da temperatura diminui,
relativamente, mais a solubilidade do CCb que a solubilidade de O2 e mais ainda, diminui a

especificidade da Rubisco com o dióxido de carbono em relação ao oxigênio (Jordan &
Ogren, 1984; Chen & Spreitzer, 1992) pode-se compreender como as altas temperaturas

podem induzir o aumento da fotorrespiração (Pr=Vo/2). Altas taxas de oxigenação podem
diminuir, severamente, a eficiência da assimilação de CO2 em plantas C3 sob condições de
concentração de ar ambiente(Hausler et al., 2002).
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figura 3' Efeito da intensidade luminosa(PPDF)na taxa fotorrespiratória(Pr)em folhas de plantasjovens

de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central. Cada
linha representa a hipérbole não retangular obtida para cada espécie. Cada valor é composto pela média de 4

plantas(± DP) Os valores dos parâmetros de todas as equações acima e seus respectivos r^ estão contidos na
Tabela 5.
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TABELA 5i Coeficiente angular da região linear da curva (ct *), Fotorrespiração máxima (íV max)? parâmetro

de convexidade (&') e coeficiente de determinação (r^) das equações usadas para descrever a taxa

fotorrespiratória em folhas de plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por
atividade petrolífera na Amazônia Central

Espécies

Regressão- Modelo da hipérbole não retangular
P={(a1+Pr ■-fc)-[(o
a'

P

aie-Pr
pr 'max

0'

'

B. grossularioides

0,009

2,28

0,942

0.991

B. macrocalyx

0,0102

3,133

0,96

0,997

C. ficifolia

0,0106

5,093

0,964

0,998

C. sciadophylla

0,01

5,174

0,964

0,998

C. sanguinolentum

0,006

1,347

0,952

0,984

0,01

5,411

0,928

0,998

/. edulis

0,0091

4,992

0,91

0,995

I. macrophylo

0,0078

3,067

0,922

0,987

E. cumini

' O parâmetro a' foi estimado a partir de uma equação linear entre os O e lOOpmol m'^s"\ sendo equivalente
ao coeficiente angular da equação.

^ A fotorrespiração máxima (Pr '„áx) corresponde ao valor de Pr quando I—h».
3 Os coeficientes das equações foram obtidos a partir dos valores médios de 4 plantas.

Aitalisando-se o quanto que a taxa fotorrespiratória representou da fotossintese

máxima [(Pnná.x/Amax)*100%] sob condições de ar ambiente, pode-se verificar que os
valores variaram de 24 a 33% , tendo B. macrocalyx e C. ficifolia alcançado o menor e

maior valor, respectivamente. Dados encontrados na literatura mostram que a taxa

fotorrespiratória pode variar entre 10 e 45% da fotossintese máxima (Sharkey, 1988;
Peterson, 1990; Lawlor, 1993; Yeo et ai, 1994; Marenco et al, 2001a) e a liberação de

CO2 por esse processo pode ser de 3 a 8 vezes maior que a respiração no escuro (Rd)

(Ritcher 1993). Dessa forma, é importante destacar que os valores encontrados nesse
trabalho independente da espécie, estão de acordo com as aproximações tanto da taxa

fotorrespiratória quanto da liberação de CO2 supracitados. Assim, sob condições de alta
luminosidade e altas temperaturas, a fotorrespiração de plantas C3 pode ser aumentada e a
taxa fotossintética e a produção de biomassa diminuídas (Marschner, 1995).
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O processo da fotorrespiração, apesar de prejudicar o acúmulo de biomassa em

condições de alta irradiância e altas temperaturas, pode exercer funções importantes, como
servir para síntese de aminoácidos a partir da transaminação da glicina e da serina,
produzidas na fotorrespiração (Novitskaya et ai, 2002). O fato é que o fluxo de nitrogênio

pode chegar a ser dez vezes superior ao fluxo na assimilação primária de N (Lorimer &
Andrews, 1981). De acordo com Marschner (1995), o caso do nitrogênio proveniente do

processo fotorrespiratório representa a maior parte da incorporação de NH3 em folhas, na
maioria das plantas C3, em presença de luz. Ao dissipar grande quantidade de energia, a
fotorrespiração contribui para a redução da fotoinibição (Hall & Rao, 1994). Sob condições
de alta irradiância associado ao fechamento estomático, a fotorrespiração pode servir para

dissipar o excesso de ATP e NADPH; para gerar CO2 interno, mantendo a atividade de
carboxilação da Rubisco e para consumir oxidantes fortes como a H2O2, pela ação da
catalase (Luttge et ai, 1996; Kozaki & Takeba, 1996).
No que se refere a taxa de transporte de elétrons sob condições de luz saturante

(Jmax) pode-se observar que a semelhança da taxa de carboxilação máxima, C. ficifolia

[146,34 pmol. (e") m"^ s'*], C. sciadophyllá [135,56 pmol. (e") m'^ s"*], E. cumini [129,76
pmoL (e") m'^ s"^] e /. edulis apresentaram os maiores valores quando comparado aos de
outras espécies (Tabela 1). Os altos valores de Jmax encontrados para C. ficifolia, C.
sciadophylla, E. cumini e L edulis são reflexos de que grande quantidade da energia
absorvida pelos pigmentos cloroplastídicos foi utilizada pelos processos fotoquímicos,

produzindo energia química (ATP) e poder redutor(NADPH) necessários para as reações
enzimáticas de assimilação de CO2 ou pelos processos fotorrespiratórios. Esses resultados

sugerem que essas quatro espécies possuem características importantes no que se refere a

utilização do excesso de energia luminosa, já que o excesso de energia de excitação caso

não seja utilizado nos processos de redução de CO2, no processo fotorrespiratório ou

dissipadas por processos não fotoquímicos, pode levar a planta à fotoinibição. A Figura 4
ilustra o comportamento da taxa de transporte de elétrons em radiação, onde pode ser
observado que J aumenta com o aumento da intensidade luminosa.
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FIGURA 4: Efeito da intensidade luminosa(PPDF)na taxa de transporte de elétrons(J)em folhas de plantas

jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia
Central Cada linha representa a hipérbole não retangular obtida para cada espécie. Cada valor é composto

pela média de 4 plantas(± DP). Os valores dos parâmetros de todas as equações acima e seus respectivos r^
estão contidos na Tabela 6.
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TABELA 6: Coeficiente angular da região linear da curva («"), taxa de transporte de elétrons máxiina

parâmetro de convexidade(0')e coeficiente de determinação (r^) das equações usadas para descrever a taxa
de transporte de elétrons em folhas de plantasjovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada
por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Espécies
Regressão- Modelo da hipérbole não retangular

J={(a lV„i)-[(a

a 107'„J'"}/20'

?

a'

d màx

©'

B. grossularioides

0,2921

72,893

0,934

0,984

B.macrocalyx

0,3248

92,271

0,939

0,988

C.ficifolia

0,3703

178,144

0,918

0,994

C.sciadophylla

0,3142

170,716

0,906

0,993

C.sanguinolentum

0,1963

42,403

0,948

0,968

0,331

171,477

0,885

0,991

1. edulis

0,3048

162,726

0,875

0,988

/. macrophyla

0,2423

90,8374

0,895

0,978

E. cumini

'* O parâmetro a'foi estimado a partir de uma equação linear entre os O e lOOpmol m s'', sendo equivalente
ao coeficiente angular da equação.

^ A taxa de carboxilação máxima(J'máx)corresponde ao valor de J quando I—x».
'
Os coeficientes das equações foram obtidos a partir dos valores médios de 4 plantas.

Os valores de transpiração (E) e da condutância estomática (gs) variaram de 1,8 a

6,0 mmol(H20) m'^ s"^ e 131 e 871 mmol(H20) m'^ s"^ entre as espécies, respectivamente
(Tabela 7). Observou-se também que E. cumini e C. ficifolia apresentaram os maiores
valores de E e gs, em condições de luz saturante, quando comparadas com as outras

espécies estudadas, excetuando-se 7. edtilis. Comparada com C. sanguinolentum, a

transpiração e a condutância estomática foram cerca de 3,3 e 6,7 vezes maior em E. cumini
e cerca de 3,0 e 6,4 vezes superiores em C. ficifolia (Tabela 7). As altas taxas de

transpiração em E. cumini, C.ficifolia, /. edulis e C. sciadophylla podem sugerir que essas
espécies possuem uma alta eficiência na absorção de água quando comparadas com L
macrophyla e C. sanguinolentum. Além disso, altas taxas de transpiração foliar podem ser
efetivas na prevenção altas temperaturas quando estas estão expostas à alta irradiância,
considerando que grande parte dessa energia pode ser dissipada na forma de calor latente
(Nobel, 1991; Bazzaz, 1996). Nesse sentido, é importante destacar que as altas taxas
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transpiratórias (Tabela 7)encontradas em C.flcifolia, C. sciadophylla, E. cumini eL edulis
podem ter proporcionado uma diminuição da temperatura foliar e, consequentemente,
contribuído para a redução da fotoinibição nessas espécies quando comparadas com 7.
macrophyla e C. sanguinolentum (veja também os valores da variável Fv/Fo na Figura 2 do

Capitulo 1). Os valores de gs encontrados para as espécies estudadas, de modo geral, foram
maiores que os valores reportados para espécies tropicais de mesmo gênero e/ou família na
literatura como as espécies de Cecropia cujos valores variaram de 97 a 340 mmol(H20) m"

(Meinzer & Goldstein, 1995; Meinzer et ai, 1997), miconia argentea

(Melastomataceae) com valor igual a 200 mmol(H20) m"^ s"^ (Meinzer et al, 1995),
Ochroma pyramidale (Bombacaceae) com valor igual a 261 mmol(H20) m'^ s'^ (Marenco
et al, 2001a) e Inga punctata (Mimosaceae) com valor igual a 97 mmol(H20)m^ s ^ (Loik
& Holl, 2001). Por outro lado, valores superiores de gs foram reportados para espécies de
outras famílias, como Tectona grandis que alcançou valor igual a 1250 nmiol(H20) m" s'
■2

•!

(Jarvis & MacNaughton, 1986).
TABELA 7. Transpiração (E), condutância estomática (gs), eficiência no uso da água (EUA) e eficiência

intrínseca no uso da água (EIUA) estimados para condições de luz saturante (lOOOpmol m"^ s'^) em plantas

jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia
Central.

Espécies

B. grossu lano ides
B. macrocalyx

C.Jici/olia
C. sciadophylla

C sanguinolentum
E. cumini

I. edulis

/. macrophyla
F
P

E

&

EUA

EIUA

mmol(H20) m""' s"'

mmol(H20) m'^ s'

mmol (CO2) mor' (H2O)

pmol (CO2) moI"' (H2O)

3,15±l,04bcd

266±116c

2,52±0,31 b

29,94±6,88 bc

2,57±0,57 Cd

334±108 c

3,72±0,65 ab

30,3±7,81 bc

5,45±1,01 a

834±97 a

3,57±0,47 ab

25,2db3,13 c

4,38±0,97 abe

438±101 bc

4,28±0,69 a

44,72±10,79 ab

1,82±0,35 d

131±31c

2,51±0,3b

36,3±8,5 bc

5,99±1,02 a

871±315a

2,86tD,42 ab

20,72±7,44 c

5,1I±1,58 ab

673±72 ab

3,62±1,11 ab

28,29±4,95 bc

2,3±0,55 d

176±47 c

4,26±1,11 a

56,26±6,9 a

13,924

17,233

4,03

10,097

0,000

0,000

0,006

0,000

* Médias (D = 4) seguidas pela mesma letra enire espécies não diferem pelo teste Tukey (p < 0,05).
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As Figuras 5 e 6 ilustram a resposta da transpiração e da condutância estomática à
intensidade luminosa. Como pode ser observado, a transpiração e a condutância estomática

das espécies estudadas aumenta linearmente com a irradiância. Adicionalmente, verificouse por meio da análise dos coeficientes angulares das equações lineares para os valores da
transpiração (Tabela 8) e a condutância estomática (Tabela 9) que C. ficifolia, C.
sciadophylla, E. cumini e /. edulis apresentaram uma resposta mais consistente com relação
ao aumento da luminosidade quando comparada com as outras espécies estudadas (Figuras

5 e 6). Esses resultados sugerem que em áreas abertas, a taxa de assimilação de carbono
para essas espécies pode ser limitada pela disponibilidade de água no solo, em particular,
nos períodos de menor precipitação. Além disso, a ampla faixa de desvio padrão dos
valores de transpiração [E=gs*DPV(défícit de pressão de vapor)] observada para B.

grossularioides, C.ficifolia^ C. sciadophyUa, E. cumini e L edulis pode sugerir que essas
espécies são altamente sensíveis às variações de temperatura do ar, déficit de pressão de
vapor e disponibilidade de água no solo.
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FIGURA 5: Resposta da transpiração(E)em função da inadiância(PPDF)em folhas de plantas jovens de

oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central. Cada

linha representa regressão linear obtida para cada espécie. Cada valor é composto pela média de 4 plantas(±

DP). Os valores dos parâmetros de todas as equações acima e seus respectivos estão contidos na Tabela 7.
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FIGURA 6; Resposta da condutância estomática (gs)em flinção da irradiância(PPDF)em folhas de plantas

jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia
Central. Cada linha representa regressão linear obtida para cada espécie. Cada valor é composto pela média de

4 plantas(± DP). Os valores dos parâmetros de todas as equações acima e seus respectivos r^ estão contidos
na Tabela 8.
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TABELA 8: Avaliação.das regressões lineares usadas para descrever a transpiraçSo(E; variável dependente)
em função da irradiância(PPDF;variável independente)em folhas de plantasjovens de oito espécies arbóreas

plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Espécies

Regressão
F

P

0,971

301,265

0,000

0,0007

0,987

703,758

0,000

2,503

0,0017

0,978

404,408

0,000

C. sciadophylla

1,095

0,0018

0,976

363,767

0,000

C. sangiimolentum

0,912

0,0004

0,972

314,164

0,000

E. cumini

2,505

0,0019

0,935

130,456

0,000

I. edulis

1,691

0,0017

0,988

727,451

0,000

L macrophyla

0,819

0,0007

0,988

768,147

0,000

b

m

B. grossularioides

1,553

0,0009

B. macrocalyx

1,172

C.ficifolia

*b é o intercepto, m é o coeficiente angular,e r"' é o coeficiente de determinação. As regressões foram
montadas a partir da média de 4 plantas, sendo apresentado os valores de F e de P(signifícância das
regressões).

TABELA 9: Avaliação das regressões lineares usadas para descrever a condutância estomática (gs; variável
dependente) em função da irradiância (PPDF; variável independente) em folhas de plantas jovens de oito

espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Espécies

Regressão
/

F

P

0,988

742,779

0,000

0,111

0,981

456,347

0,000

163,762

0,314

0,978

403,160

0,000

C. sciadophylla

58,129

0,186

0,998

4261,305

0,000

C. sanguinolentum

64,158

0,034

0,962

227,727

0,000

R. cumini

235,836

0,356

0,939

138,922

0,000

I. edulis

118,348

0,242

0,954

187,191

0,000

I. macrophyla

57,039

0,057

0,984

565,848

0,000

b

m

B. grossularioides

99,743

0,087

B. macrocalyx

93,808

C.ficifolia

mouladas a partir da média de 4 plantas, sendo apresentado os valores de F e de P (significâucia das
rcgres-sões).

Para a variável eficiência do uso da água (EUA) pode-se verificar que os valores

variaram de 2,86 a 4,28 mmol(C02) mol'(H2O) entre as espécies estudadas, tendo C.
sciadophylJa [4,28 mmol(C02) morHH20)] e/. macrophyla [4,26 mmol(C02) mor^(H20)]
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exibido os maiores valores quando comparado com B. grossularioides [2,52 mmol(C02)

mol'^ (H2O)] e C. sanguinolentum [2,51 mmol(C02) mor*(H20)] (Tabela 7). Os altos
valores de EUA encontrados para C. sciadophylla e L macrophyla, sugerem, a princípio,

que estas espécies possuem grande potencial para acumular biomassa quando comparados
com B. grosstdarioides e C. sanguinolentum, não havendo diferença entre essas quatro

espécies quando comparadas com as demais. Contudo, não é surpresa que altos valores de
EUA sejam, geralmente, encontrados em espécies com baixa capacidade de acumular
biomassa devido a eficiência do uso da água estar associado a uma menor abertura dos

estômatos, feto que, em partes, limita a assimilação de carbono (Jones, 1993). Sob uma

perspectiva evolutiva, as características de conservação de água que conferem altos valores
de EUA, geralmente, estão relacionadas com espécies que estão sob condições de baixa

disponibilidade de água (Mulkey & Wright, 1995). Nesse sentido, Jones (1993) indica que
a utilização da variável EUA é mais adequado para selecionar espécies mais eficientes no
uso da água em situações onde a disponibilidade de água é limitada. Assim, para as plantas
estudadas, teoricamente, os valores de EUA não seriam indicados para se tirar conclusões

quanto a eficiência do uso da água entre as espécies nas condições do presente estudo.
Quanto a variável eficiência intrínseca do uso da água (EIUA) observou-se que L
macrophyla [56,26 pmol(C02) mol"^ (H2O)] apresentou os maiores valores quando
comparada com as demais espécies estudadas, excetuando C. sciadophylla [44,72

pmol(C02) rnol"^ (H2O)] (Tabela 7). Adicionalmente, observou-se que /. macrophyla
alcançou valor de EIUA 172% superior ao valor encontrado para E. cumini. Comparandose as duas espécies de Cecropia, pode-se verificar que a diferença existente entre C.

sciadophylla e C. Jicifolia para a variável EUA foi de 20%, não apresentado diferença
estatística entre as espécies. Por outro lado, comparando-se E.I.U.A. nas espécies de

Cecropia, pode-se verificar uma diferença entre os valores médios de 77%, havendo

diferença significativa. Dessa forma, comparando-se EUA e EIUA pode-se verificar que
EIUA foi mais sensível para demonstrar às diferenças entre as espécies quanto ao uso da

água Segundo Osmond et ai (1980) plantas mais tolerantes a baixa disponibilidade de
água são aquelas que conseguem manter alta atividade fotossintética, com baixa
condutância estomática, para reduzir as perdas de água por transpiração, o que suporta a
idéia de que a variável EIUA pode ser utilizada na seleção de espécies mais adequadas para
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crescerem em determinados sítios, que não necessariamente, apresente baixa
disponibilidade hídrica.

Quanto a resposta da EUA observou-se que as espécies estudadas apresentaram

maiores valores sob condições de irradiância entre 500 e lOOOpmol m'^.s*' (Figura 7).
Adicionalmente observou-se que as espécies B. grossidarioides, B. macrocalyx, C.flcifolia,

C. sciadophylla, L edulis e /. macrophyla apresentaram uma diminuição da eficiência do
uso da água em relação ao aumento da irradiância mais acentuado quando comparados com
C sanguinolentiim e E. cumini (Figura 7). A diminuição da EUA a partir do ponto de
máxima eficiência do uso da água, deve-se ao feto da transpiração responder linearmente ao
aumento da intensidade luminosa enquanto a fotossíntese apresentar um comportamento

não linear e com tendência a se estabilizar sob alta irradiância.

TABELA 10: Equações de regressão usadas para descrever a eficiência do uso da água (EUA; variável

dependente) em fimção da irradiância (PPDF; variável independente) em folhas de plantas jovens de oito
espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
Regressão(Log-Normal)

B. grossularioides
B. macrocalyx

C.Jicifolia
C. sciadophylia
C.sangumolentum
E. cumini

L edulis

/. macrophyla

EUA = a+bexp{-0^[In(PPDF/c)/df}

1^

EUA = -2,46+6,018exp{-0,5[ln(PPDF/576,797)/2,027]"}

0,9924

EUA = -2,853+7,538exp{-0,5[ln(PPDF/693,17l)/2,019f}
EUA = -0,757+5,23lexp{-0,5[ln(PPDF/792,542)/l,486f>
EUA = -2,078+7,31 lexp{-0,5[ln(PPDF/727,935)/l,913f}
EUA = -4,587+7,453exp{-0,5[ln(PPDF/832,%5)/2,953f>
EUA = -l,371+4,429exp{-0,5Iln(PPDF/1064,575)/2,032f}
EUA = -l,177+5,822exp{-0,5[ln(PPDF/721,765)/l,645]^>
EUA = -l,19+6,442exp{-0,51n(PPDF/716,568)/l,783]2}

0,999

* As regressões foram montadas a partir da média de 4 plantas.

0,9992
0,992
0,9986
0,99%
0,9991
0,9986
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FIGURA 7: Resposta da eficiência do uso da água(EUA)era íVuição da irradiânda(PPDF)em folhas de

plantasjovens de oito espécies arbd'eas plantadas soln'e área degradada por atividade petrolífera na Amazônia
Central. Cada linha representa regressão não linear obtida para cada espécie(n=4). Osvalores dos parâmetros
de todas as equações acima e seus respectivos r^ estão contidos na Tabela 9.

Quanto à eficiência intrínseca do uso da água (EIUA), observou-se que, à
semelhança da EUA, as espécies apresentaram um valor de máxima EIUA, vindo em

seguida uma diminuição da EIUA com o aumento da radiação (Figura 8). Comparando-se
as espécies estudadas observou-se que B. grossularioides, B. macrocalyx, C.ficifolia, C.
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sciadophylla, 1. edulis e /. macrophyla apresentaram uma diminuição da eficiência

intrínseca do uso da água em relação ao aumento da irradiância mais acentuado quando
comparados com C. sanguinolentiim e E. ciimini (Figura 8). Esses resultados sugerem que
sob condições de abertura parcial dos estômatos é possível alcançar a máxima EIUA. Além

disso, sabendo-se que a transpiração é dependente da condutância estomática, a semelhança

da EIUA, a máxima eficiência do uso da água também é alcançado sob condições de parcial
abertura estomática. Com isso, esses resultados sugerem que sob condições de alta

irradiância, a disponibilidade de água no solo pode ser determinante para se alcançar a os
máximos valores de fotossíntese e, consequentemente, maior assimilação de carbono.

TABELA 11: Equações de regressão usadas para descrever a eficiência intrínseca do uso da água (EUA;

variável dq)endente)enoi fiinção da irradiância(PPDF; variável independente)em folhas de plantasjovens de

oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na Amazônia Central.
EIUA = a+bexp{-0.5[ln(PPDF/c)/dl'}
B. grossularioides

EIUA = -38,594+9l,345exp{-0,5[ln(PPDF/475,343)/l,912]^}

0,9889

B. macrocalyx

EIUA = -25,555+76,333exp{-0,5[ln(PPDF/533,151)/l,66lf}
EIUA = -8,468+56,032exp{-0,5[ln(PPDF/559,702)/l,257f>

0,998

C.ficifolia
C. sciadophylla

C.sangumolentum
E. cumini

L edulis

/. macrophyla

EIUA = -17,195+96,448exp{-0,5[ln(PPDF/500,795)/l,418f>
EIUA = -76,808+118,574exp{-0,5[ln(PPDF/792,334)/3,055]^>
EIUA = -31,48+53,909exp{-0,5[ln(PPDF/959,983)/2,91 if}
EIUA = -16,433+66,49exp{-0,5[ln(PPDF/533,324)/l,488f>
EIUA = -I5,(>f88,093{-0,5[ln(PPDF/662,099)/l,704f}

* As regressõesforam montadas a partir da média de 4 plantas.

0,9929

0,9991
0,998
0,9989
0,9887
0,9968
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figura 8: Resposta da eficiência intrínseca do uso da água (EIUA) em função da irradiância (PPDF) em

folhas de plantas jovens de oito espécies arbóreas plantadas sobre área degradada por atividade petrolífera na
Amazônia Central. Cada linha representa regressão não linear obtida para cada espécie (n=4). Os valores dos

parâmetros de todas as equações acima e seus respectivos estão contidos na Tabela 10.
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4. CONCLUSÕES

Os resultados demonstram que há diferença marcante entre as espécies estudadas no

que se refere ao potencial em assimilar carbono, com destaque para C. ficifolia, C.
sciadophylla, E. cumini e L eduUs que exibiram os maiores valores de fotossíntese líquida.
Associado as altas taxas fotossintéticas, verificou-se altas taxas transpiratórias, sugerindo

que espécies com alto potencial para recuperar áreas degradadas, em função de sua elevada
capacidade de assimilar CO2, podem apresentar dificuldades em termos de acúmulo de
biomassa quando plantadas sob condições de baixa disponibilidade hídrica.
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3. CONCLUSÕES FINAIS

Desta forma, conclui-se que há diferenças marcantes entre as espécies estudadas

quanto às estratégias adotadas para a captação e a utilização dos recursos primários, com

destaque para C. ficifolia, C. sciadophylla, E. cumini e /. edttlis que de maneira geral,
exibiram melhor performance no campo quando comparada com as demais espécies, em

particular, C sangiiinolentiim que apresentou a menor performance no campo ao final da
análise do conjunto de variáveis analisadas nesse estudo. Além disso, os resultados indicam

que as diferentes estratégias adotadas pelas espécies foram determinantes para a
sobrevivência, adaptação e acúmulo de biomassa, confirmando a hipótese proposta,

construída a partir do pressuposto que o sucesso ou fracasso dos plantios florestais estão,

estreitamente, relacionados ao comportamento fimcional das espécies plantadas sobre sítios

específicos, como por exemplo, as áreas degradadas por atividade petrolífera na Amazônia
Central.
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5. ANEXOS

ANEXO 1:
Altura inicial

.FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC

RESÍDUO

7
3

3148,255
24.00542

449,7507
8,001805

21

349,1255

16,62502

F

SIGNIF.

27,053 ,00000
481

*******

F

SIGNIF.

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 11,655
Diâmetro inicial

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT

BLOC
RESÍDUO

7

62,13536

8,876481

3
21

1,603300
7,798119

,5344334
,3713390

23,904
1,439

,00000
,25966

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 10,497
Número de folhas inicial

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC
RESÍDUO

7
3
21

1160,995
2,345000
9,494873

165,8564
,7816666
,4521368

F
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366,828
1,729

,00000
,19175

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 7,762

ÁrM fnliür inirial

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC
resíduo

7
3
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30446,74
4,872260
2300,191

4349,534
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109,5329
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,015 *******

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 20.112
Altura final

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
7
6785,449
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3
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COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 10,459
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20,45522
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,00000
****%))(!)C

Diâmetro final
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7
^
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,5448638
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51,811
,407
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.00000
*******
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Número de folhas final

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC
RESÍDUO

7
3
21

2793,879
1,543751
37,14600

399,1255
.5145838
1,768857

F

SIGNIF.

225,640 00000
291

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 11,635

Área foliar final
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
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Taxa de crescimento relativo em altura
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7
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3
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,1134464E-02

F
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Ta*fl de crescimento relativo em diâmetro

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
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7
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rnFFTrTFNTPnF VARTAÇÃn= 77,192
r

índice de ganho foHar

FONTES DE VARIACAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MEDIU
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7
14752,98
2107,568
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F
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15,124
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,474
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2926,348
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COEFICIENTE DE VARIACAO = 66,045
Crescimento relativo em área foliar
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F
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COEFICIENTE DE VARIACAO = 11,504
Tavíi He crescimento absoluto em altura

FONTES DE VARIAÇAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
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508.9932
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3.246

RESÍDUO
21
28.69836
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 28,312

1,366.589
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.00000
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Taxa de crescimento absoluto em diâmetro

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC
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7
3
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1.794172
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COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 23,548
Ganho absoluto de folha
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,3784375
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Crescimento absoluto em área foliar
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Porcentagem de sobrevivência

fontes de VARIAÇAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
XRAT
7
5863,2%
837,6138
BLOC
3
564,2084
188,0695
resíduo
21
3684,928
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 15,003

F

SIGNIF.

4,773 ,00243
1,072 ,38235

175,4727

Área foliar específica

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC
resíduo

7
3
21

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO =

20118,64
51,12978
2149,188

2874,092
17,04326
102,3423

F

SIGNIF.

28,083 ,00000

8,088

Nitrogênio íg.kg"')
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

F

TRAT
BLOC

9,124 ,00004
3,868 ,02391

resíduo

7
3

464,4542
84,39431

66,35060
28,13144

^21

152,7199

7,272377

SIGNIF.

roFFICIENTE DE VARIAÇÃO = 12,607
i7Acr/i.-A ío-kg ^1

FONTFS de variação G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
7
3

1,356402
.3697056

RESroUO
21
1.149129
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = .33.211

.1937717
.12323.52

.5472041E-01

F

SIGNIF.

.3.541

2.252

.01140

,11204
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Cálcio (g.kg'^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
l-RAT
BLOC
RESÍDUO

7
3
21

667,1479
7,256584
235,2318

95,30685
2,418861
11,20152

F

SIGNIF.

8,508

,00006

216

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 28,116

Maffliésío ífi.ke'^
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

F

TRAT
7
11,12390
BLOC
3
,5168163
resíduo
21
2,813902
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 15,925

11.860 .00000
1,286 .30523

1,589129
,1722721
,1339953

SIGNIF.

Potássio ífi.kg'')
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
7
151,9047
21,70068

BLOC
resíduo

3
21

,9256081E-01
99,94881

,3085360E-01
4,759467

F

SIGNIF.

4,559 ,00314
006

*******

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 22,583

Fftrro (s.kg *)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MEDIU
TRAT
7
732016,6
104573,8
BLOC
3
25044,57
8348,189
resíduo
21
235647,5
11221,31
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 28,465

F

SIGNIF.

9,319 .00003
744 *******

Zinco ífi.kg"^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

F

TRAT
BLOC
resíduo

4,321 ,00419

7
3
21

617,8623
36,03240
428,9431

88,26604
12,01080
20,42586

SIGNIF.

588 *******

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 29,168

Manganês(g.kg"^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT

7

129817,0

18545,29

BLOC

3

726,8517

242,2839

resíduo
21
6349,211
rOFFTCIENlT DE VARIAÇÃO= 33,064

302,3434

F

SIGNIF.

61,338 ,00000
801

Cobre íff-kgM
FONTF« D»" VARLACAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MEDIU

F

™ .y

*******

SIGNIF.

7

165,8750

23,69042

15.814 .00000

3

9,477499

3,159166

2.108 .12966

resíduo
21
31.46751
1,498453
CC)EFICIENTE DE VARIACAO = 26,904
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FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC
resíduo

7
3
21

2.139674
.5585899
1.393022

F

SIGNIF.

4,608 ,00296

,3056677
,1861966
.6633437E-01

2.807 .06459

COEFICIENTE DE V.ARIAÇÃO = 14,803
Fósforo

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

F

TRAI
7
.8818608E-02
BLOC
3
,1952747E-02
resíduo
21
.6500306E-02
COEFIClENTE DE VARIAÇÃO = 30,561

4.070
2.103

.125980IE-02
,6509156E-03
,3095384E-03

SIGNIF.

,00573
,13038

Cálcio

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

F

trai

5,277 ,00136

BLOC
resíduo

7

2,582695

3
21

,6263033E-01
1,468337

,3689564

,2087677E-01
.6992082E-01

SIGNIF.

*♦*♦**+

299

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 27,955
^2

MíiOTiésio Is.m )
FONTES DE VARIAÇAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MtülU

"XrAT
7
,5238827E-01
BLOC
3
,3391627E-02
RESÍDUO
21
,2073013E-01
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 16,831

,7484039E-02
,1130542E-02
,9871491E-03

F

SIGNIF.

7,581
1,145

.00013
,35390

Potássio íg.in"^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
7
,5479549
,7827926E-01
BLOC
resíduo

3
21

,213842IE-02
,6982272

,7128070E-03
,3324892E-01

F

SIGNIF.

2,354

,06087

021

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 23,365
Ferro

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT

BLOC
resíduo

7

14241,42

2034,488

3
21

168,5586
2097,579

56,18621
99,88472

F

SIGNIF.

20,368 ,00000
563

*******

rOFFICIEN'! E DE VARIAÇÃO = 30,455
ía.n\^\

F0NTF«5

^srouo

VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
7
3

2.'

COEFICIENTE DE VARIAÇAO

3.715253
.3087001

32.4 8

,5307504
.1029000

F

SIGNIF.

.3.135 ,01980
.608 ♦+♦****
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Manganês(g.m"^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOC
I^SIDUO

7
3
21

577,7877
3,756259
31,67999

82,54109
1,252086

F

SIGNIF.

54,715 ,00000
830

*******

F

SIGNIF.

1,508571

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 30,839
Cobre

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT

BLOC
resíduo

7

1,071125

3
21

,8256299E-01
,2779236

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 30,907

,1530178
,2752100E-01

,1323446E-01

11,562 ,00000
2,079 ,13353
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ANEXOn

Clorofila a (nmoLg'^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
resíduo

7
3
21

14.25471
1,026426
1,307200

2.036387
..H21420
,6224764E-01

F

SIGNIF

32.714 .00000

5.496

.00602

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 13,520

Clorofila b íumoLg"')
FONTES DE VARIAÇÃO GX. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO F SIGNIF.
32.815 ,00000
XRAT
7
1,108022
.1582888
2,644 ,07576
bloco
3
,3826150E-01
,1275383E-01
RESÍDUO

21

,1012976

,4823696E-02

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 10,761

Clorofila total(|imol.g'^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.X SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
7
23,03298
bloco
3
1,455352
resíduo
21
1,874998
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 11,997

3,290425
,4851174
,8928563E-01

F

SIGNIF.

36,853 ,00000
5,433 ,00633

Carotenóides(nmoKg"')
FONTES DE VARIAÇÃO G.X SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
bloco

resíduo

7
3

2,008490
,1663452

,2869271
,5544839E-01

21

,2004645

,9545928E-02

F

SIGNIF.

30,058 ,00000
5,809 ,00470

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 9,656

Clorofila a (^moKin'^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
RESÍDUO

7
3
21

,3387567E-02
,4779139E-03
,4340168E-03

,4839381E-03
,1593046E-03
.2066747E-04

F

SIGNIF.

23,415 ,00000
7,708 ,00117

COEFICIENTE DE VARIACAO= 12,696

Clorofila b(umoLm

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
7
,3038581E-03
,4340830E-04
giOCO
3
,2535553E-04
,8451842E-05

resíduo
21
,6470806E-04
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 13.809
Clorofila

F

SIGNIF.

14.087 .00000

2,743

,06875

F

SIGNIF.

.3081336E-05

fumoLm

pp,^jf.c|pir VARIACAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MEDlO
.p

7
3

Dccivrn

21

,5588034E-02

./98290bb-03

22.233 .00000

,7214713E-03

.2404904E-03

6.698 .00240

,7540l97E-03

.3590570E-04

COEFICIENTE DE VARIAÇAO - 12,350
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Carotenóides (iiimol.m'^)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
resíduo

7
3
21

.5559916E-03
,8842-546E-04
.9467()45E-04

.7942737E-04
.2947515E-04
.4508117E-05

F

SIGNIF.

17.619 ,00000
6.538 .00270

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 10,638
Razão clorofila alb
F

FONTES DE VARIACAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

TRAI
BLOCO
resíduo

7
3
21
COEFICIENTE DE VARIACAO =

3,614716
,5534073
1,555371

,5163880
,1844691
.7406530E-01

SIGNIF.

6,972 ,00024
2,491 ,08819

9,737

Razão clorofila total/carotenóides

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO

7
3

5,217489
,1012960

,7453556
,3376532E-0I

resíduo

21

,5806470

,2764986E-01

F

SIGNIF.

26,957 ,00000
1,221 ,32670

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 6,889
FliinrMcência inicial(F«)

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
jRAj
BLOCO
resíduo

7
3
21

33127,46
17653,40
25896,75

4732,494
5884,467
1233,178

F

SIGNIF.

3,838 ,00772
4,772 ,01090

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 6,565

Fluorescência máxima(Fm)

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
RESÍDUO

7
3
21

4956155,
33049,04
280603,5

708022,1
11016,34
13362,07

F

SIGNIF.

52,987 ,00000
,824 *******

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 5,753
Tm

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

F

TRAT

7

63013,88

BLOCO

3

35040,75

11680,25

1,300 ,29827
1,687 ,20032

resíduo
21
145410.2
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 29,058

6924,296

9001,983

SIGNIF.

Fi..nrp«rMicía variávcl(Fv)

FnNTFS DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

ypxr
T., QpQ

7
3

4671693,
114667,8

667384,7
38222,61

21

324217.0

15438.90

COFFTCTFN n- DE VARIAÇÃO = 8,451

F

SIGNIF.

43,227 ,00000
2,476 ,08951
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A V A m

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
resíduo

7
3
21

,1820026
,1506708E-01
,1749228E-01

,2600037E-01
,5022360E-02
,8329657E-03

F

SIGNIF.

31,214 ,00000
6,029 .00397

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 4,032
RSZ30 Fm/Fn

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
trai
bloco
RESÍDUO

7
3
21

2,875282

16,89090
2,213318

2,412986
,7377728

F

SIGNIF.

17,624 ,00000
5,388 ,00656

,1369182

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 9,839
Razão F^m

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO

resíduo

7
3

86,43462
6,769032

12,34780
2,256344

21

44,96450

2,141167

F

5,767
1,054

SIGNIF.

,00080
,38965

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 25,914
Rii7ãn F.yF„

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
XRAT
BLOCO
RESÍDUO

7
3
21

17,31911
1,929167
2,125420

2,474159
,6430557
,1012105

F

SIGNIF.

24,446 ,00000
,00310
6,354

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 11,498
Razão Fo/Fm

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
RESÍDUO

7
3
21

,1866315
,1205090E-01
,1308332E-01

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 8,859

,2666165E-01
,4016967E-02
,6230154E-03

F

42,795
6,448

SIGNIF.

,00000
,00289
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ANEXO 3

Fotossíntese máxima (Amáx.)

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

F

TRAT
BLOCO
resíduo

31,893

7
3
21

901,6887
27,49222
84,81775

128,8127
9,164073
4,038940

2,269

SIGNIF
.00000

,11015

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 16,493
Fator de curvatura(0)

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TOAT
BLOCO
resíduo

7
3
21

,4375914E-01
,2923948E-02
,2188729E-01

,6251305E-02
,9746494E-03
,1042252E-02

F

5,998
,935

SIGNIF..

,00062

COEnCIENTE DE VARIAÇÃO = 3,604
Respiração foliar(Rd)

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
resíduo

7
3
21

8,372585
2,750105
17,02569

1,196084
,9167016
,8107470

F

SIGNIF.

1,475 ,22957
1,131 ,35937

COEHCIENTE DE VARIAÇÃO = 38,671
Rendimento ouântico anarente

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TDAT

BLOCO
resíduo

7

■>'í97A0^F.n7

3

,5298750E-04

21

,5945328E-03

F

.3324992E-03

11,744

,1766250E-04
,2831109E-04

,624

SIGNIF
,00000
#it;%:)c4c4c:|E

COEnCJENTE DE VARIAÇAO = 11,342

Irradiância de compensação (Ic)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT

BLOCO
resíduo

7

1375,361

3
21

1089,033
5192,158

1%,4801
363,0111
247,2456

F

,795
1,468

SIGNIF.
****♦♦♦

,25186

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 31,501

Irradiância de saturação (Is)
FONTES DE VARIAÇAO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAI

7

850076,6

121439,5

BLOCO

3

600165,3

21

1577989,

200055,1
75142,34

resíduo

F

1,616
2,662

SIGNIF.
,18553
.07441

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 24,545
Taxa dp rarhoxilacão máxima (Vc)
FONTFS DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO

jRAj

7

1473,148

210,4497

BLOCO
40,17290
resíduo
P
132,2227
COEFICIENTE DE VARIAÇAO - 14,066

13,39097
6,296317

F

SIGNIF..

2,127

,12724

3l424

.00000
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FUI.U1

iiECTA****®* Y* r/

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO
resíduo

7
3

52,30073
1.094435

7,471533
,3648116

21

5.788185

.2756279

F

SIGNIF..

27,107
1,324

,00000
.29328

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 15,722
Taxa de oxigenacão máxima(Vo)

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
•j-RAT

7

209,2029

29,88613

BLOCO
3
4,377739
RESÍDUO
21
23,15274
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 15,722

1,459246
1,102511

F

SIGNIF..

27,107 ,00000
1,324 ,29328

Taxa dp transporte de elétrons máxima(J)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
XRAT
7
44331,95
6333,136

BLOCO

3

995,7529

331,9176

RESÍDUO

21

3598,547

171,3594

F

SIGNIF..

36,958 ,00000
1,937
,15456

COFFFTFNTF.DF. VARIAÇÃO = 13,369

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
ttjat

Rmco

^sí)UO

7

3

21

74,72525

5,889541

16.09941

COFFTCTFNTF DF VARIAÇÃO = 22,540

10,67504

1,963180

F

SIGNIF

13,924
2,561

,00000
,08226

.7666386

Cnndiitância estomática (gs)

pontes PE

G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MEDIU
7

bloco
RESÍDUO

3
21

2386295,

41825,32
415427,3

340899,3

13941,77
19782,25

F

SIGNIF..

17,233 ,00000
*♦♦♦***

,705

COF.FTCTF.NTF. DF. VARIAÇÃO = 30,222

Eficiência do uso da água (EUA)
FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADRADO QUADRADO MÉDIO
TRAT
BLOCO

7
3

14,26640
1,240765

SIGNIF

,00603

.818

*******

FONTES DE VARIAÇÃO G.L. SOMA DE QUADKAUU QUADRADO MÉDIO

F

SIGNIF..

TRAT
BLOCO

10,097

.00002

1,229

,32392

resíduo
21
10.61978
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 20.814
L

2,038057
,4135883

F

4,030

.5057039

Eficiência intrínseca do uso da água ÍEIUA)

resíduo

2
3

3729,740
194,6(X)3

532,8200
64,86675

21

1108.147

52,76893

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 21.386

